
UMOWA O KSZTAŁCENIE 

MAŁY MUZYK DLA DZIECI 

Zawarta w dniu …………………………… w Radomiu pomiędzy Ogniskiem Muzycznym „MAŁY MUZYK” 

reprezentowanym przez Właściciela dr Pawła Kwaśnego, zwanym dalej Ogniskiem, 

a Panią/Panem ……………………………………………….. zwaną/zwanym dalej Rodzicem, zamieszkałą/zamieszkałym 

(adres zameldowania) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………………………, adres e-mail …………………………………………………Rodzicem Ucznia: 

…………………………………………………….. ur. dn. …………………………………… w …………………………………… . 

§1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych następującego rodzaju(proszę zaznaczyć X): 

� 1. zajęcia indywidualne z gry na instrumencie (1x30 min./tyg.) + zajęcia umuzykalniające (1x30 min./tyg.) 

� 2. zajęcia indywidualne z gry na instrumencie (1x45 min./tyg.) + zajęcia umuzykalniające (1x45 min./tyg.) 

� 3. zajęcia indywidualne z gry na instrumencie (1x45 min./tyg.) 

� 4. zajęcia indywidualne z gry na instrumencie (1x30 min./tyg.) 

� 5. zajęcia grupowe z gry na gitarze klasycznej (1x45 min./tyg.) + umuzykalniające zajęcia grupowe (1x45 

min./tyg.) 

� 6. zajęcia grupowe z gry na gitarze klasycznej (1x45 min./tyg.) 

� 7. zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 3-6 lat oparte na umuzykalnieniu (1x45 min./tyg.) 

� 8. zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 3-6 lat oparte na umuzykalnieniu (2x 45 min./tyg.) 

§2 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………………… do ……………………… .  

2. O wcześniejszym terminie rezygnacji z zajęć w Ognisku Rodzic powiadomi Właściciela Ogniska na piśmie z co 

najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

§3 

1. Zajęcia w Ognisku to zajęcia indywidualne i/lub grupowe trwające w wymiarze podstawowym wskazanym w §1 

niniejszej umowy. 

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym przez Ognisko harmonogramem zajęć. 

3. O zmianach w toku pracy Ogniska, w tym o dniach wolnych w przypadku przeprowadzania audycji i koncertów, 

Rodzic będzie informowany z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

§4 

1. Rodzic powinien zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia w Ognisku oraz motywować i dopilnować 

systematycznego przygotowywania Ucznia do zajęć. 

2. Rodzic powinien zapewnić dziecku dostęp do informacji zamieszczanych przez Ognisko na stronie internetowej 

oraz w poczcie elektronicznej. 

3. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia Ogniska o zmianach teleadresowych niezbędnych do kontaktu z 

nim. 

§5 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Ogniska jest uiszczenie opłat za naukę. 

2. Opłata za naukę w Ognisku, dalej zwaną Opłatą to: 

a) zajęcia wymienione w §1 pkt.1 – opłata roczna 1400 zł, płatna w 10 miesięcznych ratach po 140 zł, za każdy 

miesiąc z góry; 

b) zajęcia wymienione w §1 pkt.2 – opłata roczna 2000 zł, płatna w 10 miesięcznych ratach po 200 zł, za każdy 

miesiąc z góry; 

c) zajęcia wymienione w §1 pkt.3 – opłata roczna 1800 zł, płatna w 10 miesięcznych ratach po 180 zł, za każdy 

miesiąc z góry; 

d) zajęcia wymienione w §1 pkt.4 – opłata roczna 1200 zł, płatna w 10 miesięcznych ratach po 120 zł, za każdy 

miesiąc z góry; 

e) zajęcia wymienione w §1 pkt.5 – opłata roczna 1500 zł, płatna w 10 miesięcznych ratach po 150 zł, za każdy 

miesiąc z góry; 

f) zajęcia wymienione w §1 pkt.6 – opłata roczna 1300 zł, płatna w 10 miesięcznych ratach po 130 zł, za każdy 

miesiąc z góry; 

e) zajęcia wymienione w §1 pkt.7 – opłata roczna 600 zł, płatna w 10 miesięcznych ratach po 60 zł, za każdy 

miesiąc z góry; 

f) zajęcia wymienione w §1 pkt.8 – opłata roczna 1100 zł, płatna w 10 miesięcznych ratach po 110 zł, za każdy 

miesiąc z góry. 



2. Ognisko zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości Opłaty i trybu jej wnoszenia w przypadku zmiany kosztów 

utrzymania Ogniska lub innych zewnętrznych przyczyn. Rodzic, o ewentualnych zmianach obowiązującej na dany 

rok szkolny wysokości obowiązującej miesięcznej Opłaty winien być powiadomiony z miesięcznym 

wyprzedzeniem, a zmiana wysokości Opłaty zostaje potwierdzona stosownym aneksem do niniejszej umowy. 

3. Obowiązek wnoszenia Opłaty rozpoczyna się w miesiącu, w którym Uczeń rozpoczyna naukę w Ognisku. 

4. Obowiązek wnoszenia Opłaty ustaje po miesiącu, w którym Uczeń przestał uczęszczać do Ogniska pod 

warunkiem, że Rodzic powiadomi Właściciela Ogniska na piśmie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o 

terminie rezygnacji z zajęć w Ognisku. 

5. Opłatę należy wnosić przez 10 miesięcy w roku (od września do czerwca). Istnieje możliwość wpłacenia Opłaty 

za cały semestr lub rok z góry lub też proporcjonalnie za okres, w jakim dziecko będzie uczęszczało do Ogniska, 

jeżeli zostało zapisane w trakcie roku szkolnego. 

6. Termin wniesienia Opłaty za dany miesiąc upływa z dniem 5 (piątego) każdego miesiąca lub też w ciągu 5 

(pięciu) dni roboczych od dnia rozpoczęcia zajęć przez Ucznia. Datą dokonania zapłaty jest data wpłynięcia 

środków na konto bankowe Ogniska: 

MAŁY MUZYK Ognisko Muzyczne dr Paweł Kwaśny 

ul. 

Kraków 

Nr konta: 

7. Nieuiszczenie Opłaty w terminie powoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej oraz w przypadku 

przekroczenia dwóch rat miesięcznych skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy uczniów i rozwiązaniem 

umowy. 

§6 

1. Wpłata miesięcznej raty lub obecność Ucznia na zajęciach organizowanych przez Ognisko stanowi 

potwierdzenie zawarcia Umowy o Kształcenie w zakresie usług edukacyjnych, których te zajęcia dotyczą i obliguje 

do niezwłocznego dopełnienia formalności związanych z zapisem oraz uregulowania zobowiązań wynikających z 

treści Umowy o Kształcenie. 

2. O nieobecności Ucznia na zajęciach indywidualnych należy poinformować Dyrekcję Ogniska 24 godziny przed 

zajęciami, późniejsze ich odwołanie nie obliguje Ogniska do ich odrobienia. Zajęcia powinny zostać odrobione w 

ciągu dwóch miesięcy od ich odwołania, w przypadku niemożności ich odrobienia Ognisko zwraca Rodzicowi 

proporcjonalną kwotę (45 zł za 45min. zajęć indywidualnych) na wskazane przez Rodzica konto lub zalicza na 

poczet płatności za kolejny miesiąc. Nie przewiduje się zwrotu opłaty za nieobecności na zajęcia teoretycznych i 

zajęciach grupowych innego typu. W tym wypadku istnieje, w miarę dostępności, możliwość odrobienie zajęć w 

ramach godzin innej grupy. 

3. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia Ognisko zobowiązane jest do 

powiadomienia Rodzica i Ucznia o zmianie z tygodniowym wyprzedzeniem lub w przypadku nieobecności 

nauczyciela z przyczyn losowych w dniu planowanych zajęć. 

4. Wszystkie zajęcia odwołane z winy Ogniska, poza audycjami i koncertami organizowanymi przez Ognisko, 

muszą zostać odrobione najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy. 

§7 

Warunki dodatkowe: 

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

§8 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§9 

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy 

powszechne właściwe dla siedziby Ogniska. 

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

 

 

 dr Paweł Kwaśny                                                                                      ……………………………………………………… 

Właściciel Ogniska                                                                                              Rodzic/Opiekun Ucznia 


