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Umowa uczestnictwa w zajęciach  Szkoły Tańca Bohema.

NR …………/…………/………….

zawarta w dniu…………………………. ………….. roku w Bydgoszczy, pomiędzy: 
Organizatorem - Szkołą Tańca „BOHEMA” Małgorzata Wójcik, Paulina Chorzelewska s.c., NIP  5542987548, 85-733
Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33, 
a  Opiekunem/ Kursantem - ………………………………………………………………………………………………….,
zamieszkałym/ą  w..…………….……………przy ulicy……………………………………………………… 
o  numerze  PESEL  ……………………………………………………reprezentującym  jako  opiekun  prawny
małoletniego………………………………………………………………………………………………….....
zwanego dalej Uczestnikiem.
ST Bohema i Opiekun/ Kursant zwani dalej wspólnie „Stronami”, zawierają umowę o następującej treści:

§1 Zasady ogólne 

1. Integralną częścią umowy jest Regulamin i cennik Szkoły Tańca BOHEMA dostępny na stronie www.szkolabohema.pl
lub w recepcji szkoły.

§2 Czas trwania umowy 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony, od dnia …………………… jej podpisania. 
2.  Kursantowi  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  w  formie  pisemnej  lub  mailowej,  z  zachowaniem
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec najbliższego okresu rozliczeniowego.
3. W przypadku zmian w regulaminie i cenniku kursant ma prawo do rozwiązania umowy przed terminem wprowadzenia
zmian. Brak rozwiązania umowy jest jednoznaczny z akceptacją zmian.
3. Jeśli kursant narusza zasady kultury i współżycia (w odniesieniu do instruktorów, kursantów oraz pracowników)
ST Bohema ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez obowiązku zwrotu dokonanych wpłat.

§3 Zajęcia

1. Zajęcia nie odbywają się w następujące dni:
- święta państwowe lub kościelne (zaznaczone w kalendarzu powszechnym kolorem czerwonym), dni wolne od szkoły,
długie weekendy,
- ferie świąteczne (okres między Wigilią Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem),
- wakacje letnie (lipiec, sierpień) – opłata za zajęcia wynosi 0 zł.
2. W ferie zimowe zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem, zmiany terminów zajęć ustalane będą indywidualnie
z grupami.
Grupy, które będą miały zajęcia zawieszone będą miały opłatę pomniejszoną o 50%.
3. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły jak i po zajęciach, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

§4 Płatności za zajęcia 

1. Wysokość opłat za poszczególny rodzaj zajęć określa cennik dostępny na stronie internetowej www.szkolabohema.pl
i w Szkole. Wysokość opłat jest stała bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.
2. Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty za zajęcia do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć.
Datą  dokonania  zapłaty  jest  data  wpłacenia  gotówki  na  recepcji  szkoły  lub  data  zaksięgowania  środków na  koncie
bankowym. 
Należności należy uiszczać: 
- gotówką w Szkole, 
- przelewem na rachunek bankowy Szkoły o numerze:
69 1050 1139 1000 0092 7954 7898 

http://www.szkolabohema.pl/
http://www.szkolabohema.pl/


(w tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko Uczestnika, rodzaj zajęć, filię: Bydgoszcz, Białe Błota, Łochowo,
Szubin oraz okres za jaki uiszczona jest należność, np. Anna Kowalska, Bydgoszcz, jazz, październik). 
3. Uczestnik, który nie uregulował opłaty za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązany jest opuścić Salę
na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności.
Uczestnik może kontynuować udział  w zajęciach po uregulowaniu w Recepcji  opłaty miesięcznej  lub jednorazowej
według aktualnego cennika. 
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 Bohema zastrzega sobie prawo zmiany wysokości  opłat  w przypadku zmiany kosztów utrzymania lub innych
zewnętrznych przyczyn. Kursant o wszelkich zmianach w regulaminie i cenniku zostanie poinformowany e- mailem lub
sms z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 
6. Brak wpłaty do 5 dnia miesiąca zajęć powoduje utratę zniżek, a w przypadku braku zniżek naliczenie dodatkowej
opłaty w wysokości 10 %.
7. ST Bohema może odstąpić od wyżej wymienionych kar w przypadkach, które uznana za zasadne. Dotyczy to tylko
i wyłącznie sytuacji zgłoszonych przed terminem wyznaczonych płatności.

§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 Bohema. 
2. Kursant zobowiązany jest do informowania ST Bohema o wszelkich zmianach teleadresowych.
3.  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem oraz Cennikiem i akceptuje i zobowiązuje  się przestrzegać
zawartych w nich treści.

§6 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. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
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 ST Bohema.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………                                                                 .…………………………………….
      SZKOŁA TAŃCA BOHEMA                                                                            KURSANT/ OPIEKUN PRAWNY

  Małgorzata Wójcik, tel. 601 448 045
  Paulina Chorzelewska, tel. 603 707 699
  e – mail: biuro@szkolabohema.pl


