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UMOWA 

 
zawarta w dniu ….................. w Warszawie pomiędzy: 

Muzofilia, reprezentowaną przez Patrycję Kawęcką-Czerską, ul. Zakręt 17c/2, 05-500 

Mysiadło, nr NIP: 796-237-65-68, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, względnie „Muzofilią”, 

a: 

Dane ucznia: 

Imię, nazwisko………………………………………………………………... 

Adres………………………………………………………………………….. 

Telefon………………………………………………………………………... 

Dane płatnika: 

Imię, nazwisko……………………………………………………………….. 

Adres…………………………………………………………………………. 

Telefon ………………………………………………………………………. 

Adres e-mail…………………………………………………………………. 

Nr i seria dowodu osobistego: ………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dzieła w postaci 

przygotowania i zrealizowania autorskiego programu edukacyjnego z Uczniami 

zapewnionymi przez Zamawiającego. Wykonanie umowy będzie polegać na 

przeprowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu nauki śpiewu oraz gry na 

instrumentach zgodnie z ofertą i programem szkoły, z wyznaczonymi przez 

Zamawiającego uczniami. 

2. Zajęcia prowadzone będą w ramach nauki programu szkoły: International School of 

Music Muzofilia, 
3. Umowa zawarta w dniu …………………… na czas nieokreślony z wyłączeniem wakacji. 
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§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

• przeprowadzenia działań edukacyjnych z największą starannością w oparciu o program 

autorski, 

• przygotowania materiałów dydaktycznych,   

• zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć (oświadczenie instruktora), 

• zajęcia będą się odbywać na terenie International School of Music Muzofilia ul. Wita 

Stwosza 50a lok użytkowy nr 2 oraz SP 323 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Hirszfelda 

11, 02-776 Warszawa oraz ul. Warchałowskiego Edwarda 4, 02-776 Warszawa 

• Wykonawca umowy oświadcza, iż posiada niezbędne kwalifikacje potrzebne do 

prowadzeniu tego typu działań edukacyjnych. 

 

§ 3 

Prowadzone przedmioty 

1. W szkole muzycznej prowadzimy przedmioty: 

śpiew, fortepian, gitara elektryczna/akustyczna, gitara basowa, 

perkusja, flet poprzeczny, saksofon, skrzypce, konsultacje aktorskie, sonwriting. 
*Proszę o podkreślenie nazwy wybranego przedmiotu. 

 

2. Zajęcia z instrumentu wzbogacamy i uzupełniamy zajęciami (grupowymi dla uczniów), 

takimi jak: 

zespół wokalny, zespół instrumentalny, zajęcia teatralne, beat box, teatr dla seniora. 

§ 4 

Wysokość opłat za zajęcia  

 
CENNIK DLA DZIECI 

 
 1 x w tygodniu 2 x w tygodniu 

Zajęcia indywidualne 30min 350 zł m-c 650 zł m-c 

Zajęcia indywidualne 45min 470 zł m-c 880 zł m-c 

Zajęcia indywidualne 60min 590 zł m-c 1080 zł m-c 

Zespół instrumentalny 45 min 150 zł m-c  

Zajęcia zbiorowe teatralne 240 zł m-c 480 zł m-c 
Indywidualne konsultacje 

aktorskie 30 min 70 zł  

Beat Box 200 zł m-c  
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CENNIK DLA DOROSŁYCH 
 

 1 x w tygodniu 2 x w tygodniu 

Zajęcia indywidualne 45min 125 zł  

Zajęcia indywidualne 60min 160 zł  

Zespół wokalny 2 h 150 zł m-c  

Indywidualne konsultacje aktorskie 120 zł m-c  

Teatr dla seniora 240 zł m-c 480 zł m-c 

Songwriting 150 zł m-c  

 
 

§ 5 

Koncert oraz lekcje dodatkowe 

1. Wykonawca zorganizuje w formie koncertu prezentację dokonań semestralnych uczniów, 

na które poświęcone zostaną jedne zajęcia z grafiku. Istnieje możliwość lekcji dodatkowych, 

dodatkowo przygotowujących do takiego przesłuchania wg cennika w §4. 

 

§6 

Opłaty 

1. Opłaty za zajęcia, o których mowa w §4 oraz §5 powyżej należy dokonywać przelewem 

bankowym lub przekazem pieniężnym na rachunek bankowy prowadzony w banku ING Bank 

Śląski pod numerem: 20 1050 1025 1000 0091 3308 2744, jako odbiorcę należy wpisać 

Muzofilia. 

2. Na przelewie należy umieścić imię oraz nazwisko ucznia, a także miesiąc, za jaki dokonano 

opłaty. 

3. Wykonawca uprawniony jest do pobierania odsetek za zwłokę w opłatach, w wysokości 

odsetek maksymalnych za każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki w płatności 

przekraczającej 30 dni Wykonawca, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległości ma 

prawo wypowiedzieć umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia za 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Kolejnych wpłat należy dokonywać za każdy miesiąc z góry - do 5 dnia opłacanego 

miesiąca. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania wpłaty na rachunek bankowy 

Wykonawcy, o jakim mowa w ust. 1 powyżej. 

 

§ 7 

Zmiana wysokości czesnego 
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1. Muzofilia zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat w okresie obowiązywania 

umowy, w sytuacji zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, jak 

również w razie wzrostu uzasadnionych kosztów utrzymania Muzofilii, w tym w szczególności 

podwyższenia opłat najmu czy wzrostu wynagrodzeń personelu oraz kadry pedagogicznej. 

2. O planowanej zmianie opłat Wykonawca powiadomi rodziców z co najmniej miesięcznym 

wyprzedzeniem. 

3. Za skuteczne powiadomienie uznaje się doręczenie informacji o zmianie Zamawiającemu 

osobiście lub w formie listu poleconego. 

4. Zmiana opłat, o której mowa w ust. 1 powyżej uzasadnia do skorzystania przez 

Zamawiającego z jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego albo do odstąpienia od umowy, jeśli nie rozpoczęto jeszcze jej wykonywania. 

5. Niezależnie od postanowień powyżej każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę.  

a) w ciągu pierwszego miesiąca próbnego trwania umowy.  

b) po miesięcznym okresie próbnym z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

      § 8 
Doręczenia 

1. Wykonawca oraz Zamawiający są zobowiązani do aktualizowania swoich danych 

teleadresowych, pod rygorem uznania, że wszelkie doręczenia i zawiadomienia wskazane w 

niniejszej umowie są skuteczne. 

2. Dane osobowe Wykonawcy nie będą udostępniane osobom trzecim bez jego zgody. 

 

§ 9 

Postanowienia dodatkowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 666). 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy będą rozwiązywane 

polubownie, w ostateczności Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Muzofilii. 

3. Umowę można rozwiązać za porozumieniem Stron lub w przypadku rażącego 

niewywiązywania się z niniejszej umowy jednej ze Stron. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

Klauzula informacyjna w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 

 

1. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest International School of Music 

Muzofilia reprezentowana przez MUZOFILIA Patrycję Kawęcką-Czerską ul. Zakręt 17c/2 

05-509 Mysiadło, 

 

2) Dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu oraz organizacji zajęć, koncertów, 

audycji, koncertów, warsztatów muzycznych Państwa dzieci, 

 

3) Dane osobowe będą przechowywane przez MUZOFILIA Patrycję Kawęcką-Czerską ul. 

Zakręt 17c/2 05-509 Mysiadło przez czas niezbędny do realizacji 

statutowych działań ISoM Muzofilia typu organizacji zajęć, koncertów, audycji, koncertów, 

warsztatów muzycznych Państwa dzieci, do momentu otrzymania od Państwa pisemnej 

rezygnacji z udziału przez Państwa dziecko z zajęć organizowanych ISoM Muzofilia, 

 

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

 

5) Dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich 

ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

 

 

6) Do Państwa danych mają dostęp również nauczyciele pracujący w ISoM Muzofilia w 

celu kontaktu, 

 

 

 

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy. 
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W zakresie określonym w pkt.4 żądania lub pytania należy zgłaszać w formie 

elektronicznej na adres: sekretaria.muzofilia@gmail.com lub pisemne na 

adres: ul. Wita Stwosza 50a 02-661 Warszawa 

 

 
 …................................                                                           .................................... 

 

      Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

! Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzofilia 

Internatinal School Of Music (prowadzoną przez Patrycję Kawęcką-Czerską, ul. Zakręt 17c/2 05-509 Mysiadło, 

nr NIP: 796-237-65-68 ) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. Zm.) w celach marketingowych obejmujących przesyłanie mi przez tę firmę 
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informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w 

przyszłości,  o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o 

przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne. 
! Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez 

Muzofilia Internatinal School Of Music (prowadzoną przez Patrycję Kawęcką-Czerską ul. Zakręt 17c/2 05-509 

Mysiadło, nr NIP: 796-237-65-68 ) zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr. 144, poz. 1204 z późń. zm.). 

 

 

……………………………. 

        Czytelny podpis Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
 

1. Regulamin 
2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
3. Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
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REGULAMIN 

✔  Z chwilą akceptacji regulaminu, i zakupu lekcji, nauczyciel rezerwuje dogodny czas 
dla obu stron, na realizację lekcji z uczniem.  

✔  Zajęcia są prowadzone w języku polskim, angielskim.  

✔  Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia zajęć starannie.  

✔  Nauczyciel jest zobowiązany do informowania rodzica o postępach i problemach 
ucznia.  

✔  Rodzic jest zobowiązany dla dobra dziecka, informować nauczyciela o poziomie 
motywacji ucznia do nauki, a także do udzielania informacji, które mogą mieć znaczenie 
dla przeprowadzenia zajęć.  

✔  Uczeń powinien przynosić ze sobą stale mały zeszycik, lub segregator, m.in. do 
kompletowania materiałów od nauczyciela.  

✔  Uczeń powinien dla swojego dobra, realizować zadania domowe.  

✔  Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. W przypadku spóźnienia ucznia, zajęcia 
nie są przedłużane.  

✔  Istnieje możliwość odpracowania lekcji z powodu nieobecności ucznia w ramach 
możliwości czasowych nauczyciela, jeżeli informacja o nieobecności ucznia będzie 
przynajmniej 24h wcześniej.  

✔  Za zajęcia odwołane (przez ucznia, opiekuna ucznia) w terminie późniejszym niż 24 
godziny przed ich rozpoczęciem, należy traktować jak te, które się odbyły.  

✔  Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy nauczyciela, jest On zobowiązany do odrobienia 
zajęć w najbliższym dogodnym dla stron terminie.  

✔  Opłaty za lekcje są realizowane z góry.  

✔  W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie realizacji programu w ramach wykupionego 
pakietu zajęć, pieniądze za nie wykorzystane zajęcia nie są zwracane  

✔  Na zajęcia należy przychodzić przygotowanym.  
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✔  W przypadku dzieci powyżej 6 roku życia, rodzice uczniów nie uczestniczą w 
zajęciach (z wyjątkiem takiej możliwości na pierwszej lekcji), ze względu na prawidłową 
koncentracje ucznia na zajęciach.  

✔  Rodzice są zapraszani na koncerty poza salą ćwiczeń, oraz na mini występy w sali 
ćwiczeń.  

✔ Istnieje możliwość dokupienia lekcji dodatkowych indywidualnych, po uzgodnieniu z 
nauczycielem. Koszt lekcji dodatkowych określono w umowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

.........................................., data:..........................................  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 
syna/córki .................................................................... zarejestrowany podczas zajęć, koncertów i 
innych uroczystości szkolnych we wszystkich mediach społecznościowych MUZOFILII oraz na 
stronie szkoły International School of Music Muzofilia.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i 
wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania International School of Music Muzofilia.  

 
 

………………………………………. 

podpis 

 

 

………………………………………. 

podpis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r. 

Koncert świąteczny 15 grudnia 2022 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r. 

Koncert z okazji dnia Babci i Dziadka 20 stycznia 2023r 

Egzaminy semestr I 30 stycznia – 04.02 lutego 2023r. 

Warsztaty zimowe (półkolonie) 13 – 26 lutego 2023r 

Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 10 kwietnia 2023 r. 

Inne dni wolne – święta państwowe i 
religijne 

1 listopada 2022 r. 
11 listopada 2022 r. 
6 stycznia 2023 r. 

1 maja 2023 r. 
3 maja 2023 r. 

8 czerwca 2023 r. 
Koncert na zakończenie roku szkolnego 15 czerwca 2023r. 

Egzaminy semestr II 19-21 czerwca 2023r. 

Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2023r.  

Obóz muzyczny 21-27.08 

Półkolonie letnie 26-30 czerwca oraz 28-31 sierpnia 2023r. 
 

 
 


