UMOWA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH
SEZON 2017/2018
ZGŁOSZENIE DZIECKA
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

zawarta dnia............................................, której stronami są:
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE" im. Tadeusza Sygietyńskiego,
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy
NIP: 534-000-30-46, REGON: 000275458,
reprezentowany przez:
koordynatora warsztatów - Beatę Baszko, tel. 605 501 749
e-mail beata.baszko@mazowsze.waw.pl
zwany dalej „Organizatorem”
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1.Organizator zobowiązuje się do przyjęcia na Warsztaty Artystyczne (zw. dalej „warsztatami”) osobę, wskazaną
w treści komparycji umowy, do grupy według wskazania Zleceniodawcy z zastrzeżeniem postanowień zawartych
w regulaminie warsztatów dostępnym na stronie www.mazowsze.waw.pl
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia osobie, o której mowa w ust.1 pełnej i starannej opieki
gwarantującej jej należyte przygotowanie do warsztatów a także bezpieczeństwo w drodze na i z warsztatów oraz
w przerwach pomiędzy nimi.
3. Warsztaty będą prowadzone zgodnie zasadami zawartymi w regulaminie i z programem dostępnym na stronie
www.mazowsze.waw.pl
4. Organizator nie odpowiada za szkody na osobie Zleceniodawcy, wynikające z niezachowania przez
Zleceniodawcę należytej staranności, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i niestosowania się do zasad
opisanych w regulaminie, jak również za mienie wniesione na teren siedziby Zespołu.

§2
1. Opłata za warsztaty określona jest w Cenniku dostępnym na stronie www.mazowsze.waw.pl
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za warsztaty w terminie do 10 dnia każdego rozpoczętego
miesiąca warsztatów.
3. Wpłaty dokonywane przelewem będą uiszczane na konto Organizatora:
Bank PKO BP O/Pruszków numer konta: 31 1020 1026 0000 1102 0234 6948

§3
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 18.09.2017 r. lub………………………(wpisać w
przypadku rozpoczęcia warsztatów w terminie późniejszym niż 18.09.2017) do 10.06.2018 r.
2. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym terminie w formie pisemnego
oświadczenia. W takim przypadku Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za miesiąc, w którym nastąpiła
rezygnacja.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia. W takim wypadku Zleceniodawcy przysługuje prawo do uczestniczenia w warsztatach do
końca miesiąca, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone.
4. Organizator ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wykluczenia z zajęć
potwierdzone pisemnym oświadczeniem, bez zwrotu wpłaconej opłaty w stosunku do osób, których zachowanie
zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, zagraża bezpieczeństwu uczestników i
innych osób uczestniczących w warsztatach lub w rażący sposób narusza regulamin.
5. W przypadku zaprzestania przez Organizatora organizacji warsztatów umowa wygasa.

§4
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1. W razie nieuiszczenia opłaty za warsztaty zgodnie z obowiązującym cennikiem i w terminie określonym
w § 2 ust. 2 umowy Organizator może rozwiązać niniejszą umowę po uprzednim wezwaniu do uregulowania
zaległości w terminie 14 dni .
2. W przypadku zalegania z opłatą za warsztaty przekraczającą 21 dni w stosunku do terminu zapłaty wskazanego
w § 2 ust. 2 umowy Organizator może nie dopuścić uczestnika do zajęć do czasu uregulowania zaległości.
3. W przypadku nieuiszczenia opłaty za warsztaty mimo wezwania o którym mowa w ust.1, Zleceniodawcę
obciążają koszty dochodzenia zapłaty na drodze windykacyjnej.
§5
1. Jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, Strony będą dokonywały wszelkich niezbędnych wezwań
i zawiadomień na adresy podane na wstępie niniejszej umowy.
2. Wszelkie zawiadomienia na adresy podane w niniejszej umowie będą uważane za doręczone skutecznie, o ile
żadna ze Stron nie zawiadomi niezwłocznie drugiej o zmianie danych zawartych w Umowie.
3. Zleceniodawca wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie na podany przez niego adres e-mailowy wszelkich
informacji dotyczących oferty Organizatora.
4. Zleceniodawca zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje ją i zobowiązuje się jej przestrzegać.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie wykonania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego miejscowo dla Miasta Stołecznego Warszawy dzielnicy Śródmieście.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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