
UMOWA NAUKI LEKCJE INDYWIDUALNE

zawarta w dniu …………………………. w Bytomiu pomiędzy SZKÓŁKA GITAROWA 

SMIK AUDIO,  reprezentowanym przez  Romana Smiczka – Właściciela Szkoły, zwanego w 
dalszej treści umowy Szkołą, a Panią/Panem 
…………………………………………………………….., zwaną/zwanym w dalszej treści umowy 
Rodzicem.

Dane ucznia i rodziców/opiekunów: 

Imię ucznia
Nazwisko ucznia
Data i miejsce urodzenia 

Adres zamieszkania
Ulica, nr
Kod, miasto

Szkoła, do jakiej uczęszcza uczeń (opcjonalnie)
Imiona, nazwiska rodziców
Telefon kontaktowy
e-mail (opcjonalnie)

§ 1

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony. Umowa może być wypowiedziana przez 
obydwie strony  z miesięcznym wyprzedzeniem i wymaga formy pisemnej.

§ 2

1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia nauki gry na wybranym instrumencie według 
autorskiego programu nauczania dostosowanego do indywidualnych uzdolnień, możliwości 
i preferencji  ucznia. 

2. Szkoła zobowiązuje się do zatrudnienia kompetentnych nauczycieli i dołoży wszelkich 
starań aby zajęcia odbywały się zgodnie z wysokimi standardami edukacyjnymi. 

3. Organizacja roku dotycząca ferii, wakacji, świąt i dni ustawowo wolnych od nauki przebiega
analogicznie jak  w szkołach publicznych, w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów 
administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym. 

4.  Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują dyplom potwierdzający uczestnictwo 
i nabyte umiejętności ucznia. 

§ 3

1. Rodzic zobowiązuje się zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia 
szkolne, instrument do ćwiczenia, właściwe miejsce do ćwiczenia w domu oraz motywować 
go do systematycznego przygotowywania się  do zajęć.

§ 4

1. Opłata  za naukę wynosi 50 zł za lekcję  45 minutową  tygodniowo.  
2.  Opłaty należy dokonywać bezpośrednio u nauczyciela lub przelewem na konto w mBanku

nr konta w mBank 86 1140 2004 0000 3402 7714 8959 wpisując w tytule, imię i nazwisko 
dziecka oraz tekst: „ Opłata za lekcje gitary” 

4. Brak wpłat za dwa kolejne miesiące powoduje skreślenie z listy uczniów i rozwiązanie 
umowy.

5. Wpłat należy dokonywać do 10-go dnia na początku miesiąca.

6. Na żądanie rodzica drukowane będą faktury w formie papierowej lub wysłana elektronicznie



na podany wcześniej e-mail.

§ 5

1. Zmniejszenie opłaty, bądź całkowite z niej zwolnienie dotyczyć będzie jedynie przypadku 
ciężkiej, zakaźnej  lub przewlekłej choroby ucznia, po uprzednim powiadomieniu Szkoły. 

2. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły będą zorganizowane w innym, uzgodnionym z 
Rodzicem terminie. W przeciwnym wypadku nastąpi zwrot odpowiedniej części opłaty . 

3. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia szkoła zobowiązuje 
się do powiadomienia o tym fakcie   uczniów i rodziców z tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 6

1. Szkoła ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku naruszenia przez ucznia 
postanowień zawartych w Statucie Szkoły lub braku postępów w nauce. 

2. Rodzic ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny. Termin 
wypowiedzenia umowy nie może być jednak krótszy niż miesiąc i powinien zostać 
dokonany w formie pisemnej.

§ 7

1. Uczestnicy szkółki gitarowej zezwalają na publikację wizerunku w portalach

    społecznościowych lub na stronie internetowej szkoły.

2. Wyrażam zgodę na udział w konkursach, pokazach i koncertach plenerowych 
odbywających się poza terenem szkoły.

§ 8

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu. Umowę 
sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Rodzic/Opiekun ucznia                                                                                                 

Roman Smiczek

Uzyskane dane będą przetwarzanie tylko i wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w zakresie objętym 
kształceniem, wychowaniem i opieka nad uczniami. Wyrażającemu zgodę przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz danych 
swojego dziecka, jak również prawo do ich poprawiania- Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Ustawa służy
stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)


