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Umowa uczestnictwa w zajęciach tanecznych/fitness 

 

                           Zawarta w dniu ….................. w Wilczy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach, 

a uczestnikiem zajęć …................................................................................................................................................... 

zamieszkałym …............................................................................................................................................................. 

tel. …............................................., adres e-mail …....................................................................................................... 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki tańca/treningów fitness (właściwe 

podkreślić): FITNESS POWER – CARDIO, FITNESS POWER – TRENING SIŁOWY, SEXY DANCE, TANIEC 

TOWARZYSKI DLA DOROSŁYCH. 

Dzień, godzina i nazwa zajęć:................................................................................................................... 

2. Zajęcia organizowane są w terminie od września do czerwca zgodnie z harmonogramem zajęć, wyłączając dni, 

w których wypadają: niepracujące święta państwowe i kościelne, okres pomiędzy Wigilią Bożego Narodzenia a 

Nowym Rokiem, Wielki Piątek, długie weekendy. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony do końca czerwca. 

4. Umowa może być rozwiązana wyłącznie w formie pisemniej z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, który liczony jest od pierwszego dnia nowego miesiąca po zaistniałym fakcie. 

5. Uczestnik zajęc zobowiązuje się do opłacania stałej składki miesięcznej w wysokości......... z góry do 15-go 

dnia każdego miesiąca, która nie ulega zmianie bez względu na ilość zajęć przypadających w miesiącu. 

Obowiązuje opłata za pełny wymiar zajęć w tygodniu danego rodzaju zajęć. 

6. Wnoszenie opłat możliwe jest w następujących formach: 

- przelewem na konto: BS Sośnicowice 65 8460 0008 2002 0008 0389 0003. 

7. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

9. Do umowy dołączony jest Regulamin zajęć tanecznych. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem zajęć tanecznych. 

 

 

 

 

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

                       Uczestnik zajęć                                                                     Gminny Ośrodek Kultury 

                                                                                                                              w Pilchowicach 
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REGULAMIN 

 

 

 

 Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za swój stan zdrowia podczas uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez GOK w Pilchowicach oraz Studio tańca i ruchu Efforte. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty (np. telefony komórkowe) 

pozostawione bez opieki przez uczestników zajęć na terenie ośrodka. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powrót uczestników z zajęć do domu. 

 Wyrażam zgodę, by w razie konieczności instruktor zajęć podjął decyzję o udzieleniu  pomocy lekarskiej. 

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych i dokumentujących 

działalność GOK w Pilchowicach oraz Studia tańca i ruchu Efforte. 

 Zobowiązuję się do regularnego opłacania zajęć mojego dziecka w terminie do 15-tego każdego miesiąca 

(przelewem na nr konta: BS Sośnicowice 65 8460 0008 2002 0008 0389 0003, w tytule przelewu podając: imię, 

nazwisko i rodzaj zajęć). Brak uregulowania należności warunkuje brak możliwości uczestnictwa w zajęciach. 

 Nieobecność na zajęciach z przyczyny leżącej po stronie uczestnika nie wpływa na obniżenie ceny zajęć. 

 W przypadku odwołania zajęć z przyczyny leżącej po stronie organizatorów zajęcia zostaną odrobione w 

innym, wspólnie ustalonym terminie. 

 Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych z mojej winy w trakcie trwania zajęć. 

 Podczas zajęć obowiązuje zakaz filmowania oraz fotografowania przebiegu zajęć bez zgody instruktora 

prowadzącego zajęcia. 

 Akceptuję niniejszy sposób zapisów na zajęcia 

 

 

……………………………………… 

podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy na zajęcia taneczne/fitness przyjmowane są telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku. 
Kontakt: kontkt@studio-efforte.pl tel. 797-155-215 
 

Warunkiem wpisu uczestnika za zajęcia jest: 

 dostarczenie do biura GOK w Pilchowicach wypełnionej, podpisanej umowy  wraz z regulaminem 

 dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie gok.pilchowice.pl 
 

Umowy można odebrać w biurze w Domu Kultury w Wilczy lub wydrukować ze strony www.gok.pilchowice.pl. Ilość miejsc w grupach 

ograniczona. 
 

http://www.gok.pilchowice.pl/

