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 Umowa o naukę

§ 1

Zawarta  w  dniu  ………………………….  w  Poznaniu  pomiędzy  Bogną  Nowowiejską  –Bielawską,
właścicielem szkoły muzycznej Now Music. Nowowiejski School of Music z siedzibą w Poznaniu
60 –603, Aleja Wielkopolska 11/1, NIP: 781166 83 10, REGON: 30 2291268, zwanym dalej
Wykonawcą a:
Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………
O nr PESEL (PESEL)  ……………………………………………………
nr telefonu [Telefon]  ………………………………..................
mail: [Adres e-mail]  ……………………………....................
ur. [Data urodzenia]  …………….…………….....................
zwanym dalej Zamawiającym.

Strony wyrażają zgodę i zobowiązują się do przestrzegania warunków umowy.
§ 2

1)  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  lekcji  gry  na  instrumencie  lub  śpiewu  w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

2) Umowa zawarta zostaje na okres od …………………………………… do………………………………………….

3) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia lekcji indywidualnie.

4) Jednostka lekcyjna wynosi 40 min/ 55 minut (niepotrzebne skreślić).

5) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia lekcji w Szkole Now Music. Nowowiejski School
of Music w placówkach: na Alei Wielkopolskiej 11 lub przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 52/3  w
Poznaniu.

6) Wykonawca zobowiązuje się do dbania o jakość nauczania w trakcie całego kursu.

7)  Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela po uzgodnieniu z rodzicem lub
dorosłym uczniem.

8)  Zamawiający  lub  dziecko  Zamawiającego  ma  możliwość  uczestniczenia  w  grupowych
zajęciach z teorii muzyki z kształceniem słuchu, które odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia te
nie  są obowiązkowe; ruszają po uzbieraniu  minimalnej  liczby 3 osób.  Nie  odbywają się  w
okresie letnim (lipiec –sierpień).

9)  Zajęcia grupowe z teorii muzyki z kształceniem słuchu podlegają opłacie w wysokości 15
zł(60 zł miesiąc)płatne z góry na początku danego miesiąca. W przypadku nieobecności  na
zajęciach  nie ma możliwości odrabiania ich w innym terminie.                                      

§ 3
1) Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą. 

§ 4
1)  Nie odbędą się zajęcia w dni określone przez MEN jako dni wolne od zajęć oraz w dni
określone ustawowo jako dni wolne od pracy, chyba że uczeń zechce uczestniczyć w lekcjach w
czasie wolnym, np. podczas wakacji letnich czy zimowych.

2) W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego lekcje Wykonawca zastrzega sobie prawo
do przeprowadzenia zajęć  z innym nauczycielem lub w innym terminie uzgodnionym przez
nauczyciela i rodzica dziecka lub dorosłego ucznia.
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§ 5

1) W przypadku, gdy dziecko Zamawiającego jest nieobecne na zajęciach w danym miesiącu,
może ono odrobić lekcje w tym samym miesiącu lub następnym.

2)  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  poinformowania  nauczyciela  o  chęci  odrobienia  zajęć
najpóźniej 1 dzień przed planowanymi zajęciami.

3) Lekcję można odwołać najpóźniej dzień przed planowanym terminem  do godziny 15:00.
Lekcja przepada w przypadku nie poinformowania lub nieobecności na zajęciach.

§ 6
1) Cena za jedną jednostkę lekcyjną wynosi w przypadku lekcji 40 min -95 zł, a lekcji 55 min
-100 zł.

2)  Zamawiający  zobowiązuje  się  do uiszczenia opłaty za wybrany kurs z  góry do 10 dnia
każdego miesiąca.

3) Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy nie dłużej
niż 10 dni po jego rozpoczęciu.

4 ) Zamawiający zobowiązuje się uiszczać opłaty przelewem na konto nr mBank 40 1140 2004
0000  3702  7473  9287  lub  gotówką.  Dane  do  przelewu:Now  Music  Bogna  Nowowiejska-
Bielawska,

Al. Wielkopolska 11/1, 60-603 Poznań
Tytuł przelewu: instrument, Imię i nazwisko, opłata za miesiąc …
W przypadku przelewu bankowego Zamawiający proszony jest o przesłanie dowodu wpłaty na
adres: biuro@nowmusic.pl lub okazanie  na zajęciach.

§ 7

1) Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą za porozumieniem stron z miesięcznym
terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2) W przypadku zerwania umowy z Wykonawcą, Zamawiający zobowiązuje się poinformować o
tym Wykonawcę telefonicznie pod numerem 503022094, mailowo na biuro@nowmusic.pl  lub
osobiście w siedzibie przy Al. Wielkopolskiej 11.

3) Zamawiający ma prawo do zmiany nauczyciela po uzgodnieniu z Wykonawcą.

4) Jeśli Zamawiający rezygnuje z zajęć po wykupieniu pakietu i rozpoczęciu zajęć, płatność za
niewykorzystane zajęcia  w danym miesiącu nie  podlega zwrotowi.  W przypadku uiszczenia
opłaty  za  kolejne  miesiące  z  góry,  należność  za  niewykorzystane  zajęcia  w  kolejnych
miesiącach zostaje zwrócona Zamawiającemu przelewem na podane konto bankowe.

§ 8
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  kodeksu
cywilnego.                                    

§ 9
Sprawy sporne mogące wynikać w trakcie realizacji przedmiotowej umowy rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla Wykonawcy.

§ 10

Miejscem rozstrzygania sądowych spraw spornych będzie Poznań.
§ 11

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze
stron.

……………………………………………….                      ……………………………………………
Wykonawca                                                 Zamawiający
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