
UMOWA 
o świadczenie usług w zakresie edukacji muzycznej 

zawarta w dniu …………………… roku w Józefowie, 


pomiędzy Agatą Kuśmierczyk z siedzibą w Józefowie, ul. Sikorskiego 93, 05-420 
Józefów, NIP 5322092890, reprezentowaną przez Agatę Kuśmierczyk, 

zwaną dalej „Usługodawcą”

a

Panem/ Pan ią ……………………………, zam ieszka łym w …………. , u l . 
……………………., legitymującym się numerem PESEL ……………….. oraz dowodem 
osobistym o numerze …………, zwanym dalej „Usługobiorcą“


Zważywszy, że:

1. Usługobiorca jest przedstawicielem ustawowym……………………………….., 

zwanego dalej „Uczniem”;

2. Usługodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy m. in. usługę kształcenia 

muzycznego dzieci i młodzieży;

3. Strony zgodnie zawierają następującą Umowę:


§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Ucznia usług edukacyjnych 
polegających na ………………………………… . Zajęcia odbywają się ……… tyg. w 
wymiarze ……..min. Kalendarz zajęć i dni wolnych dostępny jest na stronie 
www.warsztatmuzyczny.pl.


2. Umowa zostaje zawarta na rok szkolony 2021/2022, do dnia 30 czerwca 2022.

3. Stronom przysługuje prawo do jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że skutek w postaci rozwiązania umowy następuje 
ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Usługobiorca 
dostarczył Usługodawcy stosowne oświadczenie woli. 


4. W przypadku rażącego naruszenia przez którąś ze stron postanowień niniejszej 
Umowy lub regulaminu Szkoły, stronom przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej 
Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia


5. Usługobiorca oświadcza, że stan zdrowia Ucznia pozwala na jego niezakłócony udział 
w zajęciach edukacyjnych oraz że nie stanowi on żadnego zagrożenia dla innych 
uczniów szkoły. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału 
Ucznia w takich zajęciach, Usługobiorca niezwłocznie poinformuje o takim fakcie 
Usługodawcę.


§ 2 
Sposób realizacji Umowy 

1. Us ługi edukacyjne świadczone na rzecz Ucznia polegają na lekcjach 
…………………………odbywających się indywidualnie/grupowo. W ramach lekcji 
nauczyciele mają możliwość zadawania Uczniowi zadań domowych oraz 
weryfikowania poprawności ich wykonania.


2. Integralną częścią zajęć muzycznych jest koncert, odbywający się na koniec każdego 
semestru nauki, jak również semestralna opinia o postępie Ucznia oraz certyfikat 
udziału w zajęciach. 




3. Usługi edukacyjne odbywać się będą w Szkole, jednakże Usługodawca zastrzega 
sobie możliwość przejścia w tryb nauki zdalnej w przypadku ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego bądź stwierdzenia zakażenia wysokozakaźną chorobą u 
więcej niż jednego ucznia. 


4. Usługi edukacyjne będą odbywać się zgodnie z programem ustalonym przez Szkołę 
lub przez poszczególnych nauczycieli.


5. W przypadku gdy Umowa obejmuje lekcje gry na instrumencie, Usługobiorca 
zobowiązuje się wyposażyć Ucznia w stosowny instrument. Usługodawca zapewnia 
możliwość wypożyczenia instrumentów w Szkole, za opłatą wskazaną w stosownym 
regulaminie.


6. Usługobiorca uprawniony jest do dwukrotnego przełożenia zaplanowanych zajęć w 
semestrze, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie nieobecności Ucznia musi być dokonane 
nie później niż 24h przed danymi zajęciami. W razie prawidłowego zgłoszenia 
nieobecności zajęcia zostaną odpracowane w terminie indywidualnie ustalonym przez 
strony.


7. W przypadku nagłej i nieplanowanej niemożności przeprowadzenia zajęć w 
zaplanowanych terminach z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (w 
szczególności nagła choroba lub wypadek nauczyciela), zobowiązuje się on do 
niezwłocznego powiadomienia Usługobiorcy o takim fakcie. Usługodawca uprawniony 
w takiej sytuacji do wyznaczenia nowego terminu na odpracowanie zajęć lub 
powierzenia ich przeprowadzenia innemu nauczycielowi.


8. W przypadku zgłoszenia nieobecności Ucznia w sposób niezgodny z ust. 6 powyżej 
lub niestawieniu się Ucznia na zaplanowane zajęcia Usługobiorcy nie przysługuje 
prawo żądania odpracowania takich zajęć lub zwrotu opłaty za nie.


9. Usługodawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami BHP oraz regulaminem Szkoły 
zamieszczonymi na stronie www.warsztatmuzyczny.pl oraz rozumie, że Uczeń 
każdorazowo zobowiązany jest do ich przestrzegania.


§ 3 
Płatności 

1. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania z tytułu Umowy opłaty w wysokości  
……………. złotych brutto miesięcznie.


2. Płatności za zajęcia dokonywane są do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek 
bankowy Usługodawcy o numerze 85 1160 2202 0000 0005 0526 4611, przy czym za 
datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na tenże 
rachunek. W tytule przelewu lub wpłaty należy podać numer faktury oraz imię i 
nazwisko Ucznia.


3. Usługobiorcy przysługuje możliwość zapłaty opłaty z tytułu Umowy za cały okres jej 
trwania z góry, w którym to przypadku kwota zostanie pomniejszona o rabat w 
wysokości 3%.


4. Od opłat wniesionych z opóźnieniem Usługodawca ma prawo naliczyć ustawowe 
odsetki za zwłokę.


§ 4 
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy oraz Ucznia jest Agata 
Kuśmierczyk z siedzibą w Józefowie, ul. Sikorskiego 93, 05-420 Józefów, NIP 
5322092890. Dane osobowe identyfikujące Usługobiorcę oraz Ucznia (m.in. imię, 
nazwisko, adres, PESEL, e-mail, nr telefonu) przetwarzane będą w celu: 

A. zawarcia i realizacji Umowy, 

http://stroniewww.warsztatmuzyczny.pl


B. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Strony mogą 
mieć w stosunku do siebie w związku z zawarciem lub realizacją Umowy - 
przez okres obowiązywania Umowy, oraz przez 10 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, 

C. realizacji przez Zleceniodawcę ciążących na nim obowiązków prawnych 
wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat od 
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, 

D. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy (w tym 
marketingu) związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością 
edukacyjną, aż do momentu wyrażenia przez Usługobiorcę sprzeciwu. 

2. Dane osobowe Usługobiorcy oraz Ucznia będą przetwarzane wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt 1 powyżej. 

3. Usługobiorcy oraz Uczniowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do 
przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych 
osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i 
sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, 
Usługobiorca proszony jest o kontakt e-mailowy: kontakt@warsztatmuzyczny.pl 

4. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom 
upoważnionym z mocy prawa.  

5. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu ustania celu 
przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w 
których ujęte są dane.


§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieunormowanych umową do stosunku prawnego powstałego między 
Stronami mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


2. Sądem właściwym dla sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla Usługodawcy. 


3. Każda zmiana Umowy oraz jej wypowiedzenie wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej. 


4. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron.


Usługodawca 	 	 	 	 	 	 	 	 Usługobiorca

 ........................................ 		 	 	 	 	 ........................................


