Muzyczna Akademia Młodych „MAM Talent”
umowa o naukę :
gry na instrumencie ……………………………… ilość lekcji tygodniowo …………………….
(nauczyciel ……………………………………………………………………………………....)
zawarta w dniu ……………………………………………………………………………………
między:……………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna dziecka)
…………………………………………………………………………………………………………………………
(adres)

a Towarzystwem Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego
Szafranków w Rybniku reprezentowanym przez:
1. Marię Francuz – Przewodniczącą Zarządu,
2. Lidię Pindur – Skarbnika.
1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie indywidualnej nauki
gry na instrumencie oraz zajęć teoretycznych.
2. Towarzystwo gwarantuje odpowiedni poziom nauczycieli oraz ciągłość nauki.
3. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z organizacją roku szkolnego
( uwzględniają przerwy świąteczne i ferie zimowe).
2. OBOWIĄZKI TOWARZYSTWA

Towarzystwo zobowiązuje się do otoczenia ucznia opieką wychowawczą oraz realizacji programu
nauczania ustalonego z jego rodzicami/opiekunami.
3. PŁATNOŚCI

1. Nauka gry na instrumencie jest odpłatna.
2. Opłaty za naukę zgodnie z cennikiem wnoszone są miesięcznie z góry do 12 dnia miesiąca
z wyłączeniem wakacji letnich na rachunek nr 60 1240 4357 1111 0000 5326 8990.
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc którego wpłata dotyczy.
3. Opłaty zawierają składkę członkowską na rzecz Towarzystwa w wysokości 2 zł miesięcznie.
4. W przypadku nieobecności ucznia z powodu choroby lub innych przyczyn, jeżeli zostanie to zgłoszone
nauczycielowi co najmniej dzień wcześniej opłata za lekcję nie będzie pobierana.
5. Zgłoszenie nieobecności ucznia w dniu realizacji lekcji skutkuje utratą jednostki lekcyjnej bez
możliwości zmniejszenia opłaty.
6. W przypadku gdy lekcja nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Towarzystwa opłata za lekcje
nie będzie pobierana.
7. Opóźnienie w terminowej realizacji opłaty (14 dni) skutkuje wstrzymaniem lekcji.
8. Rozliczenie lekcji, które nie zostały zrealizowane następuje w kolejnym miesiącu.
4. ROZWIĄZANIE UMOWY

Rozwiązanie umowy następuje z 1 miesięcznym wyprzedzeniem po zgłoszeniu tego faktu u nauczyciela
prowadzącego lub pisemnie w sekretariacie.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………..……………………
(podpis rodzica/opiekuna)

………………..……………………
(podpisy osób reprezentujących Zarząd)

DANE UCZNIA

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………………

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………………..

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………............

Numer telefonu kontaktowego …………………………………………………….……………
(rodziców/opiekunów)

***********************************************************************************
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia
o ochronie danych) informuję, iż:
−

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, ul. Powstańców Śl. 27, 44-200 Rybnik.

−

Dane gromadzone i przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o naukę na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a,b i c RODO.

−

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwania umowy.

−

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

−

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

−

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

ADMINISTRATOR

