
  
Toruń ul. Dworcowa 5B, tel. 603 124 661, www.new.art.pl 

 

Umowa o kształcenie 
 

 zawarta dnia …………….………. roku, pomiędzy: 
 

Edukacją Artystyczną New Art Monika Adamowicz, z siedzibą w Toruniu, 
NIP 879-171-04-45 zwaną dalej Szkołą, 

a 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko opiekuna prawnego ucznia - numer telefonu kontaktowego) 

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

(adres zameldowania)        (email) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 ( imię i nazwisko ucznia/ data urodzenia) 

 

zwanym dalej Uczniem. 
 

§1. Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych. 
2. Za rok szkolny w niniejszej umowie uznaje się okres od 1 września do 30 czerwca, a za okres wakacyjny miesiąc lipiec i sierpień. 
3. Niniejsza umowa obejmuje rok szkolny oraz okres wakacyjny 
4. Usługi edukacyjne odbywają się według programu nauczania dla poszczególnych zajęć, zgodnie z poniższą deklaracją    

(proszę zaznaczyć „X” zajęcia, na które będzie uczęszczał uczeń ): 
 

Zajęcia grupowe programów wczesnodziecięcych Zajęcia programów młodzieżowych i dla dorosłych 

grupowe indywidualne 

□ Niemowlaki w krainie dźwięków □ Keyboard (instr. klawiszowe) □ Keyboard (instr. klawiszowe) 

□ Rytmika i balet □ Gitara klasyczna □ Gitara klasyczna 

□ Szkraby i Muzyka □ Gitara elektryczna □ Gitara elektryczna 

□ JMC (Jounior Music Course) □ Ukulele □ Śpiew 

□ Muzykoterapia □ Zespół wokalny □ Ukulele 

□ Mała orkiestra □ Śpiew □ Pianino 

□ J. Angielski dla dzieci □ Inne □ Inne 

□ Inne □  □  

□  □  □  

 
§2. Harmonogram 

 
1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem zajęć, z zachowaniem trybu dni szkolnych obowiązujących w państwowych szkołach 

publicznych, tj. z wyłączeniem:  
▪ świąt państwowych lub kościelnych 
▪ ferii świątecznych (okres między Wigilią Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem) 
▪ ferii zimowych (14 dniowa przerwa w okolicach lutego, ustalana przez Kuratorium Oświaty) 
▪ wakacji letnich (miesiąc lipiec i sierpień) 

 

§3. Cennik 
 

1. Opłata za zajęcia naliczana jest według Cennika. 
2. Cennik jest stały przez cały rok obowiązywania umowy, obejmuje cały rok szkolny oraz okres wakacyjny. 
3. Opłata za naukę jest stała, płatna z góry i nie podlega odliczeniom. 
4. Szkoła umożliwia dokonanie płatności w systemie miesięcznym, z góry, najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca. 
5. Za okres wakacyjny (lipiec, sierpień) pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 50zł, płatna do końca lipca. 
6. Przy podpisywaniu nowej umowy obwiązuje wpisowe (jednorazowo płatne) w wysokości 50zł – nie dotyczy osób kontynuujących naukę i które 

zapłaciły płatność za okres wakacji. 
7. Szkoła udziela rabatu w wysokości 10% - przy: 

- płatności za cały rok z góry w pierwszym m-cu nauki (bezzwrotne w przypadku rezygnacji) 



- trójce lub więcej dzieci z jednej rodziny którzy są uczniami naszej szkoły 
Termin oraz sposób płatności ustalane są indywidualnie, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
8. Rabaty nie łączą się. 
9. W przypadku przewlekłej i długotrwałej choroby dziecka (powyżej 3 tygodni) istnieje możliwość jednorazowego pomniejszenia opłaty. 

 

§4. Nieobecność 
 

1. Nieobecności nie zwalniają ze stałej opłaty miesięcznej. 
2. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w przypadku nieobecności o ile będzie wolne miejsce w podobnej grupie i nauczyciel prowadzący wyrazi zgodę 

 

§5. Czas trwania umowy  
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. rok szkolny oraz okres wakacyjny. 
2. W przypadku zawarcia umowy po rozpoczęciu roku szkolnego, czas jej trwania oraz opłatę oblicza się proporcjonalnie do pozostałego okresu trwania 

umowy. 
3. W przypadku braku wypowiedzenia, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres 12 m-cy, z chwilą dokonania opłaty, w tym opłaty 

wakacyjnej. 
4. Pierwszy miesiąc od daty podpisania umowy stanowi okres próbny. 
5. W przypadku braku opłaty wakacyjnej, szkoła traktuje to jako brak chęci kontynuowania nauki na kolejny rok szkolny i nie gwarantuje miejsca dla 

ucznia od września. 
 

§6. Prawa i obowiązki stron 
 

1. W przypadku rezygnacji Ucznia z zajęć, należy dostarczyć do Szkoły wypowiedzenie w formie pisemnej (email, wiadomość ze strony 
www.new.art.pl) 

2. W przypadku okresu próbnego, wypowiedzenie umowy należy dostarczyć do Szkoły, najpóźniej na 7 dni roboczych przed jego zakończeniem. 
3. Okres wypowiedzenia umowy to 30 dni od dnia dostarczenia Szkole wypowiedzenia umowy ( z wyłączeniem pkt 2). 
4. W przypadku braku płatności w określonym terminie, w przypadku płatności miesięcznej po upływie 2 okresów, Szkoła ma prawo do  skreślenia 

ucznia z listy uczestników, po uprzednim pisemnym (email, list, sms) wezwaniu do zapłaty. Szkoła może doliczyć dodatkową opłatą stanowiącą 
koszty wezwania do zapłaty w wysokości 50zł za każde wezwanie. 

5. Skreślenie ucznia z listy uczestników, w przypadkach określonych w pkt 4, równoważne jest z rozwiązaniem umowy. 
6. Szkoła ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku nieprzestrzegania przez Ucznia Statutu Szkoły, z zachowaniem okresów wypowiedzenia, tj. 

odpowiednio 30 i 7 dni. 
 

§7. Inne postanowienia umowy 
 

1. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przed i po zajęciach oraz w drodze do lub ze szkoły. 
2. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
3. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. „Statut szkoły” oraz „Klauzula informacyjna RODO” stanowią integralną część niniejszej umowy, dostępne są przez cały czas jej obowiązywania w 

siedzibie Szkoły i na stronie www.new.art.pl 
 

 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego występującego w imieniu ucznia szkoły „New Art Yamaha Szkoła 
Muzyczna” 

L.p  TAK NIE 
1 Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym ucznia.   
2 Oświadczam, iż został mi udostępniony Statut Szkoły, dostępny w szkole oraz poprzez stronę www.new.art.pl/contact   
3 Oświadczam, że akceptuję warunki niniejszej umowy, że zostały mi one przedstawione i indywidualnie omówione.   
4 Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie, przetwarzanie w tym rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez 

Edukację Artystyczną New Art (Administrator), utrwalonego podczas zajęć, koncertów i uroczystości organizowanych przez 
Administratora. Wizerunek może zostać nieodpłatnie zamieszczony na stronie internetowej szkoły, czy też innych materiałach 
informacyjnych Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie 
wycofać tę zgodę w sposób analogiczny do wypowiedzenia niniejszej umowy. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

  

 
 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 
              (miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna) 
 

Wypełnia sekretariat szkoły 
 
Nauczyciel ………………………………………………. 
 
Grupa ……………………………………………………. 
 
Dzień i godz. zajęć ………………………………………. 
 
 
 
 
 

Sposób zapłaty – do 10-tego dnia każdego m-ca z góry: 
 

□ opłata miesięczna – przelew/ karta płatnicza/ gotówka 
□ dodatkowy rabat 10% 

 
koszt zajęć: …………………………………… 

konto do wpłat: 
Edukacja Artystyczna New Art, ul. Dworcowa 5B, 
Toruń, mBank 86 1140 2004 0000 3902 3144 6776 
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http://www.new.art.pl/contact

