MIX TANECZNY - UMOWA WSPÓŁPRACY
Umowa zawarta w dniu …............, pomiędzy
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego .........................................................................................................
Telefon kontaktowy .....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka ...............................................................................................................................................
Mail kontaktowy.......................................................................................................
grupa...............................
a Triola Aleksandra Kowalczyk, z siedzibą w Łodzi, NIP 9471944662 telefon: 510 112 948, www.triola.edu.pl
następującej treści:
Art. 1
Przedmiotem umowy jest organizacja i prowadzenie zajęć tanecznych MIX TANECZNY w terminie:
od 1.10.2019 r. do 30.06.2020 r., w wymiarze 35 minut zajęć raz w tygodniu.
Art. 2
Zajęcia prowadzić będzie Katarzyna Cichoń lub Aleksandra Kowalczyk.
Art. 3
1. Opłata za zajęcia wynosi 40 zł.
2. Należy ją uregulować do 10-tego dnia każdego miesiąca przelewem na numer konta (UWAGA! NUMER ZMIENIONY):
76 1870 1045 2078 1060 0723 0001
w tytule zamieszczając imię i nazwisko dziecka oraz przedszkole do którego chodzi.Opłatę można uregulować również
bezpośrednio u INSTRUKTORA.
3. Istnieje możliwość opłaty za zajęcia w trzech transzach:
I – od października do grudnia do 10 października,
II- od stycznia do marca do 10 stycznia,
III- od kwietnia do czerwca do 10 kwietnia.
Płatność za jedną transzę wynosi wtedy 110 zł, zamiast 120zł.
4. W przypadku braku nieobecności lub jednej uczestnik płaci pełną kwotę za zajęcia.
Przy dwóch lub trzech nieobecnościach uczestnik może odrobić zajęcia w dodatkowym terminie zajęć, o którym rodzice
zostaną poinformowani smsowo.
Przy czterech nieobecnościach płatność przechodzi na kolejny miesiąc.
Art. 4
Brak wnoszenia opłaty za zajęcia skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczestników.
Art. 5
Rodzice uczestników zobowiązani są do poinformowania INSTRUKTORA w razie rezygnacji z zajęć, drogą SMSową pod
numer 510 112 948 lub mailową na adres: a.kowalczyk@triola.edu.pl.
Art. 6
W razie nie odbycia się zajęć z winy INSTRUKTORA zobowiązuje się on do przeprowadzenia zajęć w innym terminie,
uzgodnionym z dyrekcją przedszkola.
Art. 7
Jeżeli ilość osób w grupie jest mniejsza niż 10, ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy. W takiej sytuacji
istnieje możliwość przejścia do innej grupy, jeśli INSTRUKTOR wyrazi na to zgodę.
Art. 8
Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w materiałach o
charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na kanałach komunikacji tj. facebook i strona internetowa: triola.edu.pl.
Jeśli rodzic nie wyraża zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka, proszony jest o kontakt SMSowy lub mailowy.
Art. 9
Dane osobowe dziecka i rodzica są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.
Administratorem Państwa Danych osobowych jest: TRIOLA Aleksandra Kowalczyk. Dane osobowe są przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji zawartej z rodzicem umowy, jak i w celach informacyjnych oraz marketngowych produktów i
usług w ramach zajęć „Mix taneczny!”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z
usług świadczonych przez ORGANIZATORA. Rodzic ma prawo w dowolnym momencie dokonać działań na danych
osobowych, w tym sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w
każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Art. 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

…..............................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

…...........................................................
Podpis organizatora zajęć

