
UMOWA O NAUKĘ nr  

w Ognisku Muzycznym przy Chocianowskim Ośrodku Kultury na rok szkolny 2016/ 2017 
 

Zawarta w dniu…………………………... pomiędzy Chocianowskim Ośrodkiem Kultury,  

ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów, NIP 692-00-00-680  

reprezentowanym przez Krystynę Kozołup – Dyrektora  

a Panią/Panem ………………………………………………………………………, tel.……………..…........... 

zamieszkałym/ą ……………………………………………………………………………………………...…., 

legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………………………… . 

o naukę ucznia (córki, syna, podopiecznego – imię i nazwisko)………………………………………………. 

(data i miejsce urodzenia)…......................................................................................................................... 

PESEL:……………................................... 
§ 1 

Ognisko Muzyczne funkcjonuje na podstawie regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CHOK  

nr 2/2016 z dnia 15.06.2016 r.  Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Ogniska Muzycznego. 

§ 2 
I. Uczeń będzie uczęszczał do działu* : 

Dział nr 1 - Edukacja muzyczna dla najmłodszych 

Dział nr 2 - Indywidualna nauka gry na instrumencie (nazwa instrumentu) …………………………………………. 

Dział nr 3 - Zajęcia wokalne 

II. Rok nauki w ognisku *: Pierwszy rok nauki; kontynuacja nauki na  2  /  3 /  4  roku.  

§ 3 
I. W ramach nauki Ognisko Muzyczne zapewnia zajęcia w zależności od działu (zgodnie z numeracją jak w § 2) : 

Dział nr 1 - 1 lekcję (45 min.) zajęć umuzykalniających tygodniowo. 

Dział nr 2 - 1 lekcję (45 min.) indywidualną z zakresu nauki gry na instrumencie, 1 lekcję (60 min.) zajęć grupowych 

instrumentalnych, 1 lekcję (45 min.) zajęć grupowych teoretycznych tygodniowo 

Dział nr 3 -  1 lekcję (45 min.) zajęć wokalnych indywidualnych tygodniowo, 1 lekcję (60min.) zajęć zespołu 

wokalnego  tygodniowo. 

II. W zależności od potrzeb i możliwości uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju zespołach lub zajęciach 

teoretycznych, uczestniczą w próbach i koncertach tematycznych.  

III. Zajęcia odbywają się w siedzibie CHOK. 

§ 4 

W toku nauki uczniów obejmują dni wolne od zajęć i ferie w terminach zgodnie z obowiązującymi  

w szkolnictwie przepisami. 

§ 5 

1. Wysokość czesnego w roku szkolnym 2016/17 wynosi 60 zł miesięcznie za naukę w Dziale 1 oraz 100 zł 

miesięcznie za uczestniczenie w zajęciach Działu 2 i 3. 

2. Zobowiązuję się do wpłacania kwoty miesięcznej za uczęszczanie do działu nr ………… w wysokości ……….. 

(słownie: ……………………………………………….)  

3. Płatność za zajęcia należy regulować do 10. dnia każdego miesiąca przelewem na konto:  

78 8669 0001 2016 0162 1251 0001 z podaniem informacji: imię i nazwisko uczestnika zajęć, miesiąc oraz 

dopisek „Ognisko Muzyczne”. 

§ 6 

Kwota miesięczna stanowi 1/10 opłaty za rok szkolny 2016/2017 i jest stała w każdym miesiącu. 

§ 7 

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka przez Chocianowski Ośrodek Kultury, w tym na 

fotografowanie, rejestrowanie audycji, koncertów, występów itp. wydarzeń organizowanych przez Ognisko oraz 

CHOK. 

§ 8 
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy 

powszechne właściwe dla siedziby CHOK. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

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

Podpis (Ognisko Muzyczne – dyrektor CHOK)           podpis (uczeń pełnoletni lub rodzic) 

 

(*niepotrzebne skreślić) 


