
   
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH 2018/2019 
 

Zawarta w dniu ………………….Pomiędzy: 

PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA NR1 W OTWOCKU z siedzibą pod adresem:  

ul. Klonowa 1 05-462 Wiązowna 

Wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 7 lipca 1998 r. pod numerem 204/26/1998, zwanej dalej 

„Szkołą” reprezentowaną przez dyrektora szkoły Agnieszkę Michalczyk  

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA…………………………………………………………… 

ZAMIESZKAŁYM…………………………………………………………………………. 

Zwanym dalej „Uczniem” reprezentowanym przez (dane Rodzica lub Opiekuna) 

IMIĘ I NAZWISKO, NUMER PESEL ……………………………………………………… 

NUMERY TEL:……………………………………………………………………………… 

ADRES MAILOWY:………………………………………………………………………… 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO CZESNEGO …………….(SŁOWNIE)……………………………………… 

 zwani dalej „Stronami” o następującej treści: 

  

§ 1 . 

Szkoła zobowiązuje w sposób odpłatny świadczyć na rzecz Ucznia usługi edukacyjne polegające na organizowaniu i 

prowadzeniu zajęć dydaktycznych według  następującego harmonogramu : 

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

§ 2 . 

Za świadczone usługi edukacyjne uczeń zobowiązuje się uiszczać opłaty na zasadach określonych w Umowie i 

Regulaminie Prywatnej Szkoły Muzycznej Nr 1 w Otwocku, zwanym dalej Regulaminem. 

§ 3. 

W pierwszym roku nauki Uczeń ponosi bezzwrotną opłatę w wysokości 100PLN tzw.”Wpisowe”                                                                                                              

                                                                                           § 4 . 

Uczeń zobowiązuje się do wnoszenia miesięcznych opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Szkołę 

do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego przez cały rok szkolny (09.2018-06.2019). 

§ 5 . 

Wysokość opłat, o których mowa w pkt.2, określa cennik na rok 2018/2019 zawarty w Regulaminie. 

§ 6. 

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez Ucznia z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§ 7 . 

 Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym: 

  a) w chwili zakończenia roku szkolnego, za który wniesiona została opłata 

  b) w przypadku rażącego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu  

  c) skreślenia Ucznia z listy uczniów na skutek nie wnoszenia opłat za zajęcia, bądź dokonywania opłat ze 

znacznym opóźnieniem. 

  § 8 . 

Integralną część Umowy stanowi Regulamin. Uczeń niniejszym potwierdza odbiór Regulaminu, akceptuje jego treść 

i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

§ 9. 

W przypadku sporu powstałego pomiędzy Szkołą a Uczniem Strony zobowiązują się rozstrzygać spór w drodze 

polubownej. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.                                                                        § 10. 

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

 

 

…………………………………….                             …………………………………………. 
podpis osób reprezentujących Szkołę                                   podpis Rodzica lub Opiekuna         


