
UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH

Zawarta  dnia ……………………..………… w Opolu.

Pomiędzy:  Szkoła Tańca Alimah Anna Kozioł-Siwek 45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42. lok. B12

NIP: 754 287 17 52  REGON: 161441707 zwaną dalej  ST Alimah,

a  (imię i nazwisko) – zwanym dalej Kursantem 

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

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

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

tel. kontaktowy ……………………………e-mail …………………………………… ….................................................... 

§1 Zasady ogólne

1. Integralną częścią umowy jest Regulamin Szkoły Tańca Alimah.

2. Zajęcia taneczne/sportowe w ST Alimah trwają 45, 55, 75 lub 90 minut.

Przedmiotem Umowy jest uczestnictwo w zajęciach tanecznych: (rodzaj/czas trwania zajęć)

1) ………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………

§2 Czas trwania umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  zostaje  na  czas  nieokreślony,  od  dnia  …………………….

Kursantowi   przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  w  formie  pisemnej  lub  mailowej,  

z  zachowaniem  jednomiesięcznego  terminu  wypowiedzenia,  ze  skutkiem  na  koniec  najbliższego  okresu

rozliczeniowego .

§3 Płatności za zajęcia

1.Opłata za zajęcia jest zależna od ilości (oraz od rodzaju ) zajęć w danym miesiącu:

a) jeśli są to 4 zajęcia w miesiącu: …………………………………………………………..

b) jeśli jest to 5 zajęć w miesiącu: ……………………………………………………………

* odpowiednio : …………………./ za pojedyncze zajęcia .

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych/sportowych jest uiszczenie opłaty  z góry w  terminie do

 5 dnia każdego miesiąca.

3. Datą dokonania zapłaty jest  data wpłacenia gotówki na recepcji  szkoły lub  data zaksięgowania środków  

na koncie bankowym :

Szkoła Tańca Alimah,  45-254 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. B12

Numer konta ING Bank : 56 1050 1504 1000 0090 9355 5259 

Tytuł przelewu: imię, nazwisko,grupa np.: Anna Kowalska, pn 20:00, taniec brzucha

4. Obowiązek opłat za zajęcia rozpoczyna się w miesiącu, w którym kursant rozpoczyna naukę, ustaje natomiast

po dostarczeniu pisma/maila z rezygnacją-  z  jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia  (skutek na koniec

miesiąca).

5. ST Alimah zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat w przypadku zmiany kosztów utrzymania lub

innych  zewnętrznych  przyczyn.  Kursant  o  ewentualnych  zmianach  będzie  powiadomiony  z  co  najmniej

miesięcznym wyprzedzeniem.



6. Nieopłacanie zajęć w terminie, powoduje:

a. Wpłata 6-15 dnia miesiąca- utrata zniżki:

*koszt 4 tygodni wynosi: 85 zł (55 min)/120 zł ( 75 min)/115 zł (90 min)/ 200 zł ( 75 min x 2 w tyg.) 

*koszt 5 tygodni wynosi: 106,25zł (55 min)/150 zł (75 min)/ 143,75 zł (90 min)/250 zł ( 75 min x 2 w tyg.) 

b. Wpłata po 15 dniu miesiąca-utrata zniżki plus kara:

*koszt 4 tygodni wynosi 95 zł (55 min)/130 zł ( 75 min)/125 zł (90 min)/ 220 zł ( 75 min x 2 w tyg.); 

*koszt 5 tygodni wynosi 116,25zł ( 55 min)/160 zł ( 75 min)/153,75 zł( 90 min)/ 270 zł ( 75 min x 2 w tyg.)

c. Zaległości wynoszące ponad 30 dni – powodują skreślenie Kursanta z listy uczestników oraz brak możliwości

ponownego zawarcia umowy w okresie 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy.

d.  Po  wypowiedzeniu  umowy  przez  kursanta,  następuje  brak  możliwości  ponownego  zawarcia  umowy  

w okresie 6 miesięcy od daty wypowiedzenia.

§4 Nieobecności

W przypadku nieobecności istnieje  możliwość odrobienia zajęć w innej grupie ( ta sama grupa cenowa) pod

warunkiem wolnych miejsc i za wcześniejszym ( min 5 godzin przed planowanymi zajęciami) powiadomieniem

ST Alimah telefonicznie (sms na nr 690023034), bądź mailowo. Nieobecności można odrobić do 30dni od daty jej

powstania , warunkiem jest posiadanie ważnego karnetu na zajęcia.

§5 Oświadczenia kursanta

1.Kursant (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny) oświadcza, że nie ma przeciwwskazań

zdrowotnych uniemożliwiających  uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez ST Alimah.

2. Kursant zobowiązany jest do informowania ST Alimah o wszelkich zmianach teleadresowych.

3. Jeśli kursant narusza zasady kultury i zasady współżycia (w odniesieniu do instruktorów, kursantów oraz

pracowników ) ST Alimah  ma prawo rozwiązać niniejszą umowę trybie natychmiastowym  bez obowiązku

zwrotu dokonanych wpłat.

§6 Zmiany oraz regulaminy

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

nieważności.

2.  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  ST Alimah.

§7 Postanowienia końcowe

1. W związku z ochroną danych osobowych, żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim, lub firmom

natomiast w związku z wymogami administracyjnymi będą one przechowywane w systemie informatycznym

przez cały okres uczestnictwa w zajęciach.

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

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

Szkoła Tańca Alimah Anna Kozioł-Siwek                   Kursant/ opiekun prawny

Dane kontaktowe:   Tel. 690 023 034 (16:00- 20:00)  Mail: szkola@alimah.pl

mailto:szkola@alimah.pl

