
UMOWA 

Zawarta w dniu ......................................*(data pierwszych zajęć) pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami/osobą dorosłą:  

imiona i nazwisko kursanta ................................................................................................................................................ 

PESEL*
(kursanta)..................................................adres zamieszkania: ulica......................................................................... 

kod pocztowy ..................... miejscowość ............................................... telefon. kom .................................................... 

adres e-mail: ...................................................................................................................................................................... 
zwane w dalszej części umowy „kursantem / uczniem”  

1.Panem(ią) ........................................................................................................................................................................                                      
Imię i nazwisko ojca lub matki / opiekuna prawnego / osoby dorosłej                                                                          nr dowodu osobistego 

a P.M.Guitar Usługi Muzyczne reprezentowanym przez p.Michała Paliwoda, zwanym dalej korepetytorem.  

§1 

Przedmiotem umowy jest ustalenie wysokości i zasad odpłatności oraz zasad korzystania przez kursanta z zajęć 
wakacyjnych organizowanych przez P.M.Guitar Usługi Muzyczne.  

§2 

Warunki uczestnictwa  

1)  zajęcia odbywają się w wakacje letnie w turnusach od 28.06 – 24.07.2020 oraz 17.08 – 04.09.2019 z wyłączeniem 
weekendów (Gdynia ul. Źródło Marii 18 – „Przystań” przy parafii Św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku) są wyłącznie 
indywidualne, trwają 45 minut. Uczeń otrzymuje materiały niezbędne do nauki;  

2)  P.M.Guitar Usługi Muzyczne zapewnia bezpłatne konsultacje przy wyborze i doborze instrumentu;  

3)  program kursu na każdym poziomie zaawansowania obejmuje minimum 5 jednostek lekcyjnych. Zajęcia 
odbywają się w terminach ustalonych przez obie strony. Terminy zajęć można ustalić na pierwszym spotkaniu lub 
umawiać się z prowadzącym zajęcia „z lekcji na lekcję”. 
Zajęcia mogą odbywać się 1,2 lub 3 razy w tygodniu i należy je rozplanować wg terminarza turnusów - patrz punkt 1.  

4)  uczniowie przynoszą na zajęcia własny instrument. Na zajęciach z gitary elektrycznej i basowej udostępniony jest 
wzmacniacz gitarowy (combo) wraz z okablowaniem;  

5)  w czasie zajęć następuje: powtórzenie i sprawdzenie przerobionego materiału, korekcja błędów, wskazania do 
dalszych ćwiczeń, podanie nowego materiału oraz zadania domowe. Program zakłada codzienne, systematyczne 
ćwiczenia w domu w wymiarze około 60 minut;  

6)  Na terenie zajęć prowadzonych przez P.M.Guitar obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów 
alkoholowych i środków odurzających;  

§3 

Odpłatność  

1)  koszt zajęć odbywających się w wakacje wynosi 60,- zł za 1 godz. lekcyjną (45 min)  
2)  ilość zajęć określana jest przez uczestnika kursu. Aby uczestniczyć w kursie wakacyjnym należy wykupić minimum 
5 jednostek lekcyjnych. Przy wykupie 5 zajęć przysługuje 6 lekcja gratisowa ( w przypadku wykupu większej ilości 
zajęć, zawsze co 6 lekcja jest gratis np. przy 10 zajęciach 2 następne są darmowe )  



3) opłatę za zadeklarowaną ilość zajęć należy wnieść jednorazowo (z góry ) na pierwszych zajęciach lub przelewem 
na rachunek 36 1240 3536 1111 0000 4041 2146 ; tytuł wplaty: lekcje gitary/ukulele wakacje 

4)  w przypadku nieobecności ucznia lub korepetytora, prowadzący zaproponuje inny termin zajęć. W przypadku 
braku powiadomienia o nieobecności ucznia, lekcja przepada. Powiadomienie należy wykonać na min. 6 godzin 
przed planowaną lekcją;  

5)  o ewentualnym odwołaniu zajęć prowadzący lub kursant zobowiązany jest powiadomić telefonicznie;  

6)  w przypadku rezygnacji z kursu nie ma zwrotu nadpłaconej kwoty;  

7)  wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

§4 

Kursant zobowiązuje się terminowo uiszczać opłaty z tytułu uczęszczania na zajęcia P.M.Guitar  

§5 

P.M.Guitar Usługi Muzyczne zobowiązuje się do zapewnienia kursantowi: 

1)  dostępności do materiałów dydaktycznych  

2)  fachowych działań dydaktycznych zapewniających opanowanie instrumentu na danym poziomie   
zaawansowania ;opanowania zasad teorii muzyki oraz zapoznanie ucznia z zapisem tabulatorowo- nutowym  

§6 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i  dotyczy 
wyłącznie 5 lekcyjnego kursu wakacyjnego wraz z lekcją gratisową. 

 
Przy wykupie większej liczby zajęć zostanie sporządzony stosowny aneks do powyższej umowy.  

 

 

 

 

 

 

 
.............................................                                                                    ................................................................. 
      podpis właściciela P.M.Guitar                                                                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego/osoby dorosłej  
 

Gdynia, dnia.................................................  


