UMOWA O UCZESTNICTWO DZIECKA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH

Zawarta pomiędzy
firmą Manufaktura Tańca Wojciech Kęska z siedzibą przy ul. Leśnej 1, 34-730 Mszana
Dolna, NIP: 7372207072, telefon kontaktowy (manager szkoły Monika Cichy): 790 292 970,
reprezentowaną przez Wojciecha Kęskę, zwanego dalej w treści umowy Wykonawcą
a
Rodzicem (Opiekunem prawnym) zgłaszającym chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach,
legitymującym się danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym, zwanym dalej w treści
umowy Zamawiającym.
§1
1. Przedmiotem Umowy są zajęcia taneczne prowadzone przez instruktorów tańca
współpracujących z Wykonawcą.
2. Data zawarcia Umowy to data zapisania dziecka na zajęcia za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego

dostępnego na stronie www.manufakturatanca.pl.

Wysłanie formularza oznacza zawarcie Umowy. Z racji, iż Wykonawca zapewnia
Zamawiającemu pierwsze bezpłatne zajęcia, umowa może zostać wypowiedziana bez
żadnych konsekwencji finansowych do 7 dni od odbycia się tych zajęć,
interpretowanych jako zajęcia pokazowe i organizacyjne. Aby wypowiedzieć umowę,
należy przesłać wiadomość e-mail (adres: manufakturatanca@gmail.com) lub SMS
(numer telefonu: 790 292 970).
3. Umowa o korzystanie z usług Wykonawcy zostaje zawarta na okres od 01.10.2020 r.
do 30.06.2021 r. i obejmuje 14 zajęć w semestrze zimowym i 14 zajęć w semestrze
letnim, prowadzonych cotygodniowo. Jeżeli w którymś tygodniu z racji wypadających

dni ustawowo wolnych nie będzie możliwa realizacja zajęć, zostaną one zrealizowane
w najbliższym możliwym terminie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji profesjonalnych zajęć sportowych z
zakresu tańca, w których będzie mogło uczestniczyć dziecko Zamawiającego.
a) Zajęcia

będą

prowadzone

przez

aktywnych

tancerzy

posiadających

doświadczenie w pracy z dziećmi.
b) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników
podczas zajęć. Każdy instruktor współpracujący z Wykonawcą posiada
ubezpieczenie OC zawodu.
c) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania uczestników zajęć na
przynajmniej jeden w roku szkolnym pokaz dla rodziców, o ile placówka, w
której będą organizowane zajęcia, udostępni taką możliwość.
d) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom zajęć papierowych
dzienniczków (o ile uczestnicy wyrażą chęć ich posiadania i uzupełniania),
pamiątek wręczanych na koniec każdego semestru i dyplomu wręczanego na
zakończenie cyklu zajęć tanecznych.
5. Zamawiający oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego uczestnictwo w
zajęciach i nie zagraża innym uczestnikom. Gdyby stan zdrowia dziecka uległ zmianie, należy
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę. Instruktor ma prawo nie wpuścić
dziecka na zajęcia, jeśli będą istniały do tego widoczne przeciwwskazania.
6. Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia usługi będącej przedmiotem Umowy do 7
dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. Opłaty dokonuje się u instruktora prowadzącego
zajęcia w danej placówce.
7. Cena jednego semestru zajęć (minimum 14 zajęć) uzależniona jest od ilości uczestników
pierwszych zajęć, które są bezpłatne. Ceny zajęć są następujące:
Do 12 uczestników pierwszych zajęć
- Szkoły podstawowe: 160 zł/sem./os.
- Oddziały przedszkolne: 130 zł/sem./os.
Powyżej 12 uczestników pierwszych zajęć
- Szkoły podstawowe: 140 zł/sem./os.

- Oddziały przedszkolne: 110 zł/sem./os.
Oferujemy możliwość rozłożenia płatności za kurs trwający cały rok szkolny na dwie równe
raty.
8. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka opłata za zajęcia nie zostaje zwrócona.
9. Zawieszenie lub zwrot płatności za zajęcia dodatkowe może mieć miejsce jedynie w
przypadku niedyspozycji dziecka, pod warunkiem, że nadal uczęszcza ono do placówki
przedszkolnej lub szkolnej, jednakże nie jest w stanie czasowo korzystać z zajęć dodatkowych
z poważnych, udokumentowanych powodów.
10. W przypadku zamknięcia szkoły i organizacji przez dyrektora zdalnego nauczania
Wykonawca nie zwraca opłat za zajęcia taneczne. W takich okolicznościach zajęcia odbywać
będą się online, poprzez platformy do tego przeznaczone. Uczestnik zajęć będzie miał
możliwość skorzystać raz w miesiącu z indywidualnej lekcji z instruktorem za pomocą
komunikatora umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy wideo.
§2
Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu w formie papierowej, podpisanego przez obie strony zawierające umowę.
§3
W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§4
Niniejsza Umowa stanowi dokument elektroniczny dla obydwóch stron.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Dbamy o prywatność naszych Klientów i chcemy, aby w czasie korzystania z naszych usług czuli się
komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas
danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Wojciech Kęska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Manufaktura Tańca Wojciech
Kęska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 7372207072, REGON 363199233, ul. Leśna 1, 34-730 Mszana Dolna.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz
do nas na adres e-mail: manufakturatanca@gmail.com.
TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:

●

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

●

ich sprostowania (art. 16 RODO),

●

usunięcia (art. 17 RODO),

●

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

●

przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

●

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
○

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas
prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

○

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

