UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
Studio Tańca Royal Dance Center

Zawarta w dniu …………………..………………… w …………………………………. pomiędzy Studiem Tańca Royal Dance Center
zwanym dalej RDC, należącym do firmy Royal Dance Company Tomasz Nawrocki, 45-006 Opole,
ul. Książąt Opolskich 48-50 identyfikującą się numerami NIP: 6721888007 oraz REGON: 532470277
a
Kursantem/Rodzicem/Opiekunem prawnym* (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………
adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
posiadającym numer PESEL ……………………………… oraz dowód osobisty seria numer………………………………………………
tel. kontaktowy ………………………………………………… e-mail …………………………………………….……@…………………………………
Imię i Nazwisko Kursanta** ……………………………………......................................................……………………………………
adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
posiadającym numer PESEL ……………………………… oraz dowód osobisty seria numer ………………………………………………
tel. kontaktowy ………………………………………………… e-mail …………………………………………….……@…………………………………
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług z zakresu edukacji tanecznej następującego rodzaju:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________
*niepotrzebne skreślić
**(proszę wypełnić to pole w przypadku osoby niepełnoletniej zapisywanej przez Rodzica/Opiekuna Prawnego w przeciwnym wypadku skreślić)

UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
Studio Tańca Royal Dance Center

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zajęcia organizowane przez RDC są odpłatne.
2. Miesięczna opłata za zajęcia wynosi: ..............................................................................................................
(słownie: ..…………........................................................................................................................................)
3. Ustalona miesięczna opłata za zajęcia pobierana jest z góry i jest płatna do 5 dnia każdego miesiąca.
4. Opłat należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy: mBank 13 1140 2004 0000 3102 3754 7163
adres: Royal Dance Company Tomasz Nawrocki, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50
tytułem: "Opłata za zajęcia za miesiąc [podać miesiąc i rok] za [imię i nazwisko kursanta] -[miasto]".
Opłata może zostać również uregulowana w gotówce w recepcji RDC lub u osoby do tego upoważnionej.
5. Obowiązek opłat obowiązuje przez cały okres trwania zawartej Umowy.
6. RDC zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat w przypadku zmiany kosztów utrzymania RDC lub
innych zewnętrznych przyczyn. Kursant/Opiekun Prawny* o ewentualnych zmianach w opłatach winien
być powiadomiony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, a zmiana wysokości opłat zostaje
potwierdzona stosownym aneksem do niniejszej umowy.
7. W związku z honorowaniem przez RDC kart Multisport, FitProfit, OK System, FitFlex oraz stosowaniem
przez RDC karnetów i programów promocyjnych, Kursant/Opiekun Prawny* może dokonać opłaty za
zajęcia według odrębnych zasad, zgodnych z umowami podpisanymi przez RDC z firmami trzecimi, z
którymi Kursant/Opiekun Prawny* jest związany.
8. Nieopłacanie zajęć w terminie, powoduje:
a. Naliczenie odsetek w wysokości ustawowej
b. Skreślenie Kursanta z listy uczestników w przypadku powstania zaległości za dwa miesiące zajęć,
natychmiastowe wypowiedzenie umowy (tym samym zaprzestanie naliczania opłat),
a zaległe należności przekazane do Kancelarii Prawnej WAGA Tadeusz Mojsiejew z siedzibą w
Opolu w celu windykacji.
§3
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zajęcia w RDC odbywają się zgodnie z ustalonym przez RDC tygodniowym grafikiem zajęć.
2. Organizacja roku szkolnego dotycząca dni wolnych od nauki prowadzona jest w oparciu o zarządzenia
odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie
jak we wszystkich szkołach publicznych. Punkt ten nie dotyczy zajęć i kursów prowadzonych dla osób
dorosłych.
3. Nieobecność Kursanta na zajęciach RDC, nie skutkuje zwrotem opłaty za zajęcia i nie obliguje RDC do
ponownego przeprowadzenia tych zajęć, wyjątek mogą stanowić sytuacje losowe, w wyniku których Kursant
nie jest w stanie przez dłuższy okres czasu uczestniczyć w zajęciach. W takim przypadku Kursant/Opiekun
Prawny* zobligowany jest poinformować o zaistniałym fakcie RDC na piśmie lub drogą mailową oraz otrzymać
stosowne potwierdzenie o zawieszeniu umowy, a tym samym zwolnieniu z opłaty na okres jej zawieszenia.

______________________
*niepotrzebne skreślić

UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
Studio Tańca Royal Dance Center

§4
PRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTA
1. Regularne uczęszczanie na wybrane przez siebie zajęcia, a w przypadku osób niepełnoletnich Rodzic/Opiekun
Prawny* powinien zapewnić Kursantowi taką możliwość oraz powinien motywować i dopilnowywać jego
systematycznego przygotowania się do zajęć.
2. W związku z ustawą o ochronie danych osobowych (Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz.
926) Kursant/Opiekun Prawny* ma prawo do wglądu do tych danych oraz ich zmiany.
Jednocześnie wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych zarządzanych przez
RDC oraz stronie www.Facebook.com/RoyalDanceCenter w postaci fotografii, reportaży oraz filmów służących
promocji zajęć prowadzonych w RDC.
3. Przestrzegać Regulaminu RDC, który jest integralną częścią niniejszej umowy.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI RDC
1. RDC zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków organizowanych zajęć.
2. Regularnego i rzetelnego przeprowadzania zajęć, a przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora
prowadzącego RDC ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez
konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
3. RDC ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku naruszenia przez Kursanta zasad kultury i zasad
współżycia w odniesieniu do instruktorów, kolegów i pracowników RDC.
§6
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Kursant (a w przypadku osób niepełnoletnich Rodzic/Opiekun Prawny*) oświadcza, że nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych uniemożliwiających mu uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez RDC (oświadczenie w
załączniku).
§7
WARUNKI DODATKOWE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________
*niepotrzebne skreślić
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od ...................................... do .....................................
Kursant/Opiekun Prawny* ma prawo do odstąpienia od umowy składając pisemne wypowiedzenie z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, ale ze skutkiem na koniec danego miesiąca.
2. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania RDC znajdują się na witrynie
internetowej RDC znajdującej się pod adresem www.royaldancecenter.pl
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a
ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a dopiero po
wyczerpaniu tej drogi, przez sąd właściwy dla siedziby RDC.
4. Ewentualne zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Kursant (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny) oświadcza, że zapoznał się z
regulaminem RDC i będzie go przestrzegał. Regulamin RDC stanowi nieodzowny punkt niniejszej umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………………
Royal Dance Company
Tomasz Nawrocki - właściciel

______________________
*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………
Kursant/Opiekun Prawny*

