
Umowa 

zawarta dnia ........................................ r. w Sosnowcu, pomiedzy: Magdalena Kubala prowadzaca działalnosc gospodarcza pod firma
Magdalena Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisana do CEIDG, NIP: 6442910771, REGON:
522703588 zwana dalej JSK Edukacja, 

a Panem (Pania)...........................................................................................................................................................................................
zam..............................................................................................................................................................................................................,
zwanym (a) dalej Klientem. 

1. Umowa okresla prawa i obowiazki stron w zwiazku ze swiadczeniem przez JSK Edukacja – Prywatna Szkołe Muzyczna
usług edukacyjnych nauki gry na instrumentach / spiewu oraz innych przedmiotow muzycznych. 

2. Klient oswiadcza, ze otrzymał i akceptuje nastepujace dokumenty, ktore stanowia integralna czesc Umowy o swiadczenie
przez JSK Edukacja usług edukacyjnych nauki gry na instrumentach / spiewu oraz innych przedmiotow muzycznych:
Regulamin swiadczenia usług nauki gry na instrumentach/spiewu na zasadach Oferty – Stała Opłata Miesieczna*
Regulamin swiadczenia usług nauki gry na instrumentach/spiewu na zasadach Oferty – Opłata Za Zrealizowane Zajecia*
stanowiacy załacznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony i zobowiazuje strony do chwili jej wypowiedzenia. Szczegołowe warunki i
tryb wypowiedzenia niniejszej umowy sa okreslone w Regulaminie swiadczenia usług nauki gry na instrumentach/spiewu
na zasadach Oferty – Stała Opłata Miesieczna*, Oferty – Opłata Za Zrealizowane Zajecia*, stanowiacym załacznik nr 1 do
niniejszej Umowy. Wypowiedzenie, pod rygorem niewaznosci, musi miec forme pisemna. 

4. Jako osobe korzystajaca z usług edukacyjnych, o ktorych mowa w pkt. 1, wskazuje sie: .........................................................

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Sadem własciwym do rozstrzygania spraw zwiazanych z niniejsza umowa jest sad własciwy pod wzgledem miejsca 

prowadzenia działalnosci gospodarczej dla JSK Edukacja. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

8. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. 

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

                     Magdalena Kubala      Klient 

        JSK Edukacja

*Niepotrzebne skreslic 



Regulamin swiadczenia przez JSK Edukacja usług nauki gry na instrumentach/spiewu na zasadach oferty 

Stała opłata miesieczna 

Załacznik nr 1 do Umowy z dnia …........

1. Swiadczenie usług edukacyjnych nauki gry na instrumentach/spiewu oraz innych przedmiotow muzycznych realizowane jest przez Prywatna
Szkołe Muzyczna JSK Edukacja. Swiadczenie usług edukacyjnych nauki gry na instrumentach/spiewu oraz innych przedmiotow muzycznych
odbywa sie na zajeciach indywidualnych i grupowych. 

2. Przy korzystaniu z usług nauki gry na instrumentach/spiewu na zasadach Oferty – Stała Opłata Miesieczna indywidualne zajecia nauki gry na
instrumentach/spiewu odbywaja sie srednio 4 razy w miesiacu (w okresie wrzesień danego roku – czerwiec kolejnego roku) i trwaja 45 minut. 

3. W Prywatnej Szkole Muzycznej JSK Edukacja zajecia grupowe Zasady muzyki z kształceniem słuchu, zajecia Kompozycja z elementami z
elementami harmonii, zajecia Zespoł wokalno-instrumentalny (Orkiestra) oraz zajecia Chor odbywaja sie raz w tygodniu i trwaja 45 minut. JSK
Edukacja zastrzega sobie prawo do odwołania zajec grupowych oraz do niedopuszczenia do zajec grupowych osoby, ktora nie posiada odpowiednich
kompetencji lub ktorej zachowanie przeszkadza w prowadzeniu tych zajec. Powyzsze nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony
Klienta wobec JSK Edukacja, w szczegolnosci do obnizenia opłaty za zajecia. 

4. W Prywatnej Szkole Muzycznej JSK Edukacja przerwy w nauce sa ustalane zgodnie z obowiazujacymi przepisami w sprawie organizacji roku
szkolnego. Przerwy w nauce obejmuja: dni ustawowo wolne od pracy oraz okresy: zimowej przerwy swiatecznej, ferii zimowych (ustalonych dla
wojewodztwa slaskiego), wiosennej przerwy swiatecznej oraz ferii letnich. Jezeli dzień realizacji  zajec wypada w okresie przerwy w nauce, o ktorej
mowa wyzej, zajecia te nie odbywaja sie, nie sa odrabiane, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta wobec JSK
Edukacja, w szczegolnosci do obnizenia opłaty za zajecia, o ktorej mowa w pkt 10 niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku nieobecnosci osoby korzystajacej z usług edukacyjnych wskazanej w pkt. 4 Umowy na indywidualnych zajeciach nauki gry na
instrumentach / spiewu, zajecia te zostaja odrobione w innym terminie wskazanym przez nauczyciela prowadzacego te zajecia, pod warunkiem
zgłoszenia faktu nieobecnosci na zajeciach nauczycielowi prowadzacemu zajecia nie pozniej niz do godz. 18,00 dnia poprzedzajacego termin zajec.
Zgłoszenie nieobecnosci powinno nastapic poprzez: sms, mail, wiadomosc komunikatora Messenger, w zaleznosci od sposobu przekazywania
informacji o nieobecnosci uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku nieobecnosci osoby wskazanej w pkt. 4 Umowy na indywidualnych zajeciach
nauki gry na instrumentach / spiewu w terminie odrabiania zajec uzgodnionym z nauczycielem prowadzacym te zajecia, zajecia te przepadaja, co nie
stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta wobec JSK Edukacja. 

6. W przypadku braku zgłoszenia faktu planowanej nieobecnosci zgodnie z pkt 5 niniejszego Regulaminu i nieobecnosci ucznia na zajeciach, zajecia
nie sa odrabiane, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta wobec JSK Edukacja. 

7. W przypadku nieobecnosci osoby korzystajacej z usług edukacyjnych wskazanej w pkt. 4 Umowy na zajeciach grupowych, zajecia te nie sa
odrabiane, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta wobec JSK Edukacja. 

8. Zmiana terminow zajec moze byc dokonana przez JSK Edukacja bez zgody Klienta, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony
Klienta wobec JSK Edukacja. 

9. Odpłatnosc za zajecia odbywa sie z gory, w cyklach miesiecznych na podstawie wystawionej przez JSK Edukacja faktury. 

10. Odpłatnosc za wszystkie zajecia wynosi 330,00 zł (słownie: trzysta trzydziesci złotych zero groszy) za kazdy miesiac i obejmuje srednio 4 w
miesiacu zajecia indywidualne nauki gry na instrumentach/spiewu (w okresie od wrzesnia danego roku do czerwca kolejnego roku) oraz wszystkie
zajecia grupowe z uwzglednieniem faktu, ze zajecia grupowe nie odbywaja sie z okresie przerw w nauce. Opłata, o ktorej mowa w zdaniu
poprzednim, nie jest pobierana za miesiace: lipiec i sierpień. 

11. W przypadku braku mozliwosci realizacji indywidualnych zajec nauki gry na instrumentach/spiewu z winy JSK Edukacja opłata miesieczna, o
ktorej mowa w pkt. 10, jest zmniejszana proporcjonalnie do ilosci indywidualnych zajec nauki gry na instrumentach/spiewu, ktore nie odbyły sie z
winy JSK Edukacja, w stosunku do ilosci indywidualnych zajec nauki gry na instrumentach/spiewu przypadajacych w danym miesiacu, ktorego brak
mozliwosci dotyczy. Kwota wynikajaca ze zmniejszenia opłaty, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, jest rozliczana w fakturze wystawionej przez
JSK Edukacja na kolejny miesiac, a w przypadku wypowiedzenia umowy – zwrocona na podany przez Klienta rachunek bankowy. 

12. W przypadku realizacji przez osobe korzystajaca z usług edukacyjnych wskazana w pkt. 4 Umowy wiekszej ilosci indywidualnych zajec nauki
gry na instrumentach/spiewu niz ilosc wynikajaca z pkt. 2 i 10 niniejszego Regulaminu, opłata za kazde z takich zajec wynosi 70,00 zł (słownie:
siedemdziesiat złotych zero groszy). Opłata za zajecia zrealizowane ponad ilosc wynikajaca z pkt. 2 i 10 niniejszego Regulaminu jest rozliczana w
fakturze wystawionej przez JSK Edukacja po zakończeniu danego miesiaca. 

13. Umowa o swiadczenie usług edukacyjnych nauki gry na instrumentach / spiewu moze byc wypowiedziana w kazdym czasie z zachowaniem
terminu wypowiedzenia liczonego do ostatniego dnia miesiaca, w ktorym nastapiło wypowiedzenie. Wypowiedzenie pod rygorem niewaznosci musi
miec forme pisemna. 

14. W zajeciach moze uczestniczyc jeden z rodzicow lub opiekunow prawnych osoby niepełnoletniej lub o niepełnej zdolnosci do czynnosci
prawnych wskazanej w pkt. 4 Umowy. 

15. JSK Edukacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikłe z faktu uczestnictwa w zajeciach. Zalecane jest, aby przed
rozpoczeciem nauki spiewu lub gry na instrumencie detym osoba wskazana w pkt 4 Umowy skonsultowała ten fakt z lekarzem specjalista: w
przypadku nauki spiewu z lekarzem laryngologiem/foniatra, natomiast w przypadku nauki gry na instrumencie detym lekarzem pulmonologiem. 

16. Za szkody wyrzadzone przez osobe niepełnoletnia lub o niepełnej zdolnosci do czynnosci prawnych odpowiadaja jej rodzice lub opiekunowie
prawni. JSK Edukacja nie ponosi odpowiedzialnosci za zachowanie osob korzystajacych z usług edukacyjnych wskazanych w pkt. 4 Umowy. JSK
Edukacja nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczy przyniesione do lokali, w ktorych odbywaja sie zajecia. 

Oswiadczam, ze zapoznałem/am sie, rozumiem i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

............................................... ............................................ 

        Magdalena Kubala                   Klient

          JSK Edukacja



Regulamin swiadczenia przez JSK Edukacja usług nauki gry na instrumentach/spiewu na zasadach oferty

Opłata za zrealizowane zajecia

Załacznik nr 1 do Umowy z dnia …........

1. Swiadczenie usług edukacyjnych nauki gry na instrumentach/spiewu oraz innych przedmiotow muzycznych realizowane jest przez
Prywatna Szkołe Muzyczna JSK Edukacja. Swiadczenie usług edukacyjnych nauki gry na instrumentach/spiewu oraz innych przedmiotow
muzycznych odbywa sie na zajeciach indywidualnych i grupowych.

2. Przy korzystaniu z usług nauki gry na instrumentach/spiewu na zasadach Oferty – Opłata za zrealizowane zajecia ilosc indywidualnych
zajec nauki gry na instrumentach/spiewu ustalana jest przez Klienta. Kazde z indywidualnych zajec nauki gry na instrumentach/spiewu
trwa 45 minut.

3. Osoba wskazana w pkt. 4 Umowy ma prawo uczestniczyc w bezpłatnych zajecia grupowych prowadzonych przez JSK Edukacja –
Prywatna Szkołe Muzyczna: Zasady muzyki z kształceniem słuchu, Kompozycja z elementami harmonii, Zespoł wokalno-instrumentalny,
Chor w przypadku zrealizowanie co najmniej 1 zajec indywidualnych nauki gry na instrumentach/spiewu w miesiacu. Wszystkie wyzej
wymienione zajecia grupowe odbywaja sie raz w tygodniu i trwaja 45 minut z uwzglednieniem przerw w nauce. W Prywatnej Szkole
Muzycznej JSK Edukacja przerwy w nauce sa ustalane zgodnie z obowiazujacymi przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
Przerwy w nauce obejmuja: dni ustawowo wolne od pracy oraz okresy: zimowej przerwy swiatecznej, ferii zimowych (ustalonych dla
wojewodztwa slaskiego), wiosennej przerwy swiatecznej oraz ferii letnich. Jezeli dzień realizacji zajec grupowych wypada w okresie
przerwy w nauce, o ktorej mowa wyzej, zajecia te nie odbywaja sie, nie sa odrabiane, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń
ze strony Klienta wobec JSK Edukacja, w szczegolnosci do obnizenia opłaty za zajecia, o ktorej mowa w pkt 10 niniejszego Regulaminu.
JSK Edukacja zastrzega sobie prawo do odwołania zajec grupowych oraz do niedopuszczenia do zajec grupowych osoby, ktorej
zachowanie przeszkadza w prowadzeniu tych zajec lub ktora nie posiada odpowiednich kompetencji do uczestnictwa w tych zajeciach.
Powyzsze nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta wobec JSK Edukacja, w szczegolnosci do obnizenia opłaty
za zajecia.

4. Terminy indywidualnych zajec nauki gry na instrumentach/spiewu sa ustalane indywidualnie z nauczycielem prowadzacym dane zajecia w
dowolnym czasie. Klient ma prawo do rezygnacji z realizacji indywidualnych zajec nauki gry na instrumentach/spiewu, ktorych termin
został ustalony z nauczycielem prowadzacym te zajecia, pod warunkiem poinformowania o takiej rezygnacji nauczyciela prowadzacego te
zajecia najpozniej do godz. 18.00 dnia poprzedzajacego ustalony termin zajec. Zgłoszenie rezygnacji z realizacji indywidualnych zajec gry
na instrumentach/spiewu musi nastapic poprzez: sms, mail, wiadomosc komunikatora Messenger, w zaleznosci od sposobu przekazywania
informacji o nieobecnosci uzgodnionym z nauczycielem.

5. W przypadku rezygnacji z indywidualnych zajec nauki gry na instrumentach/spiewu dokonanej zgodnie z pkt. 4 niniejszego Regulaminu
opłata za zajecia, o ktorej mowa w pkt. 10 niniejszego Regulaminu, nie zostaje pobierana.

6. W przypadku braku rezygnacji z indywidualnych zajec nauki gry na instrumentach/spiewu zgodnie z pkt 4 niniejszego Regulaminu i
nieobecnosci na indywidualnych zajeciach nauki gry na instrumentach/spiewu, ktorych termin został ustalony z nauczycielem, opłata za
zajecia, o ktorej mowa w pkt. 10 niniejszego Regulaminu jest pobierana w pełnej wysokosci.

7. W przypadku nieobecnosci osoby korzystajacej z usług edukacyjnych wskazanej w pkt. 4 Umowy na bezpłatnych zajeciach grupowych,
zajecia te nie sa odrabiane, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta.

8. W przypadku braku mozliwosci realizacji zajec JSK Edukacja zastrzega sobie prawo do ich odwołania, co nie stanowi podstawy do
jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta. W przypadku odwołania zajec przez JSK Edukacja opłata za odwołane zajecia nie jest
pobierana.

9. Odpłatnosc za zajecia odbywa sie w cyklach miesiecznych na podstawie faktury wystawionej przez JSK Edukacja po zakończeniu danego
miesiaca.

10. Odpłatnosc za kazde z indywidualnych zajec nauki gry na instrumentach/spiewu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy).

11. Umowa o swiadczenie usług edukacyjnych nauki gry na instrumentach / spiewu moze byc wypowiedziana w kazdym czasie ze skutkiem
natychmiastowym. Wypowiedzenie pod rygorem niewaznosci musi miec forme pisemna.

12. W zajeciach moze uczestniczyc jeden z rodzicow lub opiekunow prawnych osoby niepełnoletniej lub o niepełnej zdolnosci do czynnosci
prawnych wskazanej w pkt. 4 Umowy. 

13. JSK Edukacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikłe z faktu uczestnictwa w zajeciach. Zalecane jest, aby przed
rozpoczeciem nauki spiewu lub gry na instrumencie detym osoba wskazana w pkt 4 Umowy skonsultowała ten fakt z lekarzem specjalista:
w przypadku nauki spiewu z lekarzem laryngologiem/foniatra, natomiast w przypadku nauki gry na instrumencie detym lekarzem
pulmonologiem.

14. Za szkody wyrzadzone przez osobe niepełnoletnia lub o niepełnej zdolnosci do czynnosci prawnych odpowiadaja jej rodzice lub
opiekunowie prawni. JSK Edukacja nie ponosi odpowiedzialnosci za zachowanie osob korzystajacych z usług edukacyjnych wskazanych
w pkt. 4 Umowy. JSK Edukacja nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczy przyniesione do lokali, w ktorych odbywaja sie zajecia.

Oswiadczam, ze zapoznałem/am sie, rozumiem i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

….................................................. ….......................................................
                           Magdalena Kubala         Klient

JSK Edukacja



Oswiadczenia Klienta Magdalena Kubala JSK Edukacja 

Załacznik nr 2 do Umowy z dnia ….............................

Imie i nazwisko Klienta ........................................................................................................... 

Imie i nazwisko osoby wskazanej w Umowie jako korzystajacej z usług ..................................................... 

Klient wyraża zgode na przechowywanie i przetwarzanie przez Magdalena Kubala JSK Edukacja, bedacego jednoczesnie
administratorem danych osobowych, z siedziba w Sosnowcu, ul. Kielecka 31/6 podanych przez siebie w Umowie o swiadczenie
usług danych osobowych w celu prawidłowego swiadczenia usług nauki gry na instrumencie/spiewu przez Magdalena Kubala JSK
Edukacja, zgodnie Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) 

............................................................ Podpis Klienta (czytelny) 

Klient jako Rodzic/ Opiekun Prawny wyraża zgode na przechowywanie i przetwarzanie przez Magdalena Kubala JSK Edukacja
podanych przez siebie danych osobowych osoby niepełnoletniej wskazanej w Umowie jako korzystajacej z zajec w celu
prawidłowego swiadczenia usług prawidłowego swiadczenia usług nauki gry na instrumencie/spiewu przez Magdalena Kubala JSK
Edukacja, zgodnie z Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz.
730). Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) 

............................................................. Podpis Klienta (czytelny) 

Oswiadczam, ze zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie dostepu do tresci swoich danych osobowych
przechowywanych i przetwarzanych przez Magdalena Kubala JSK Edukacja w zwiazku ze swiadczeniem usług na podstawie
Umowy swiadczenia usług nauki gry na instrumencie/spiewu przez Magdalena Kubala JSK Edukacja oraz ich poprawiania oraz
sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

............................................................. Podpis Klienta (czytelny) 

Oswiadczam, ze zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, ze przetwarzanie danych osobowych realizowane bedzie do
czasu rozwiazania Umowy o swiadczenie usług nauki gry na instrumencie/spiewu przez Magdalena Kubala JSK Edukacja, w okresie
ciazacego na Magdalena Kubala JSK Edukacja wypełnieniu obowiazku prawnego po ustaniu Umowy, zwiazanego m. in. z
wymaganym okresem przechowywania dokumentow oraz udostepniania ich organom administracji publicznej. 

............................................................. Podpis Klienta (czytelny) 

Podpis Klienta (czytelny) Oswiadczam, ze zostałem/zostałem poinformowany/poinformowana, ze mam prawo zadac w kazdej chwili
usuniecia jakiekolwiek moich danych przetwarzanych przez Magdalena Kubala JSK Edukacja, z wyjatkiem nastepujacych sytuacji,
gdy umowa nie została wypowiedziana, zakończona i jest w trakcie realizacji, Klient posiada dług z tytułu nieopłaconych faktur, wb.
Magdalena Kubala JSK Edukacja. Dane osobowe dotyczace transakcji zostana zachowane w celach ksiegowych. 

............................................................. Podpis Klienta (czytelny) 

Klient wyraza zgode na przesyłanie za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej przez Magdalena Kubala JSK Edukacja: faktur
w formacie PDF oraz innych informacji zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy

na ponizsze dane teleadresowe: mail .................................................................................................... 

tel.: ......................................................................................................................................................... 

(w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. Nr 144, poz 1204 z pozn. zm.) 

Klient w kazdej chwili moze wycofac zgode na przesyłanie za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej przez Magdalena Kubala
JSK Edukacja. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej. 

............................................................. Podpis Klienta (czytelny) 


