
UMOWA O NAUKĘ nr  

w Ognisku Muzycznym przy Regionalnym Centrum Kultury w roku 2021/22 
 

Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy Regionalnym Centrum Kultury,  

ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów, NIP 692-00-00-680, reprezentowanym z upoważnienia przez Barbarę 

Kalicińską,  

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 RCK  

nr 4/2021 z dnia 16.08.2021 r.  Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Ogniska Muzycznego. 

§ 2 

I. Uczeń będzie uczęszczał do działu* : 

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 2 - 1 lekcję (45 min.) indywidualną z zakresu nauki gry na instrumencie 

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

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

teoretycznych, uczestniczą w próbach i koncertach tematycznych.  

II. Zajęcia odbywają się w siedzibie RCK. 

§ 4 

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

w szkolnictwie państwowym. 

§ 5 

1. Wysokość czesnego w roku szkolnym 2021/22 wynosi 160 zł miesięcznie za uczestniczenie w zajęciach Działu 

2 lub 3. 

2. Zobowiązuję się do wpłacania kwoty miesięcznej za uczęszczanie do działu nr ………… w wysokości 160 zł 

(słownie: sto sześćdziesiąt złotych) przez cały rok szkolny 2021/2022 

3. Płatność za zajęcia należy regulować do 10. dnia każdego miesiąca z góry 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 2021/2022 i jest stała w każdym miesiącu. 

 

§ 7 

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka przez RCK, w tym na fotografowanie, rejestrowanie 

audycji, koncertów, występów, wydarzeń itp. organizowanych przez Ognisko oraz RCK. 

 

§ 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 RCK. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

        ………………………………….             …………………………………… 
Podpis (Ognisko Muzyczne – dyrektor RCK)           podpis (uczeń pełnoletni lub rodzic) 

 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku dziecka 

 

Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………………………………. 

wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na bezpłatne udostępnienie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko) 

………………………………………………… wraz z imieniem i nazwiskiem, tj. zdjęć, wywiadów, nagrań, filmów, 

piosenek z moją osobą, zarejestrowanych podczas realizacji spotkań, konkursów, turniejów i innych uroczystości 

firmy, w celu dokumentacji i promocji RCK oraz realizacji zadań związanych z jej działalnością w materiałach 

informacyjno-promocyjnych w mediach wyszczególnionych poniżej:   

Internet   □   Broszury, ulotki, plakaty  □ 

telewizja  □   tablica informacyjna  □ 

radio   □   media społecznościowe  □ 

strona internetowa □  

 

Proszę dokonać wyboru poprzez zaznaczenie „X” 

Zgoda, o której mowa, obejmuje wszelkie formy publikacji pod warunkiem poszanowania moich dóbr osobistych. 

 

 

……………..…………………… 

         data i czytelny podpis 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dziecka jest Regionalne Centrum 

Kultury z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów.  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc 

maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48512084372).  

3) Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka przetwarzane w celu udokumentowania działań RCK oraz 

realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością takich jak: spotkania, konkursy, turnieje i inne uroczystości.  

4) Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka mogą zostać udostępnione w mediach, Internecie, prasie  

i telewizji.  

5) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

6) Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.  

7) W celu cofnięcia zgody należy wypełnić formularz dostępny w Regionalnym Centrum Kultury  

przy ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów.  

8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.  

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  

11) Przetwarzanie wizerunku nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Data i podpis rodzica 

 


