
 

UMOWA 
kształcenia w Music Hub – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego 

zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy Music Hub – niepubliczną placówką ............................
kształcenia ustawicznego z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-401), przy Al. 3 Maja 
5b, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. St. Warszawa 
pod numerem 1182 K. NIP: 7132960982, REGON: 061537103 
zwaną dalej „Usługodawcą”, reprezentowaną przez Olgę Szyłejko – Dyrektora, a 

Uczniem: 
1. Nazwisko i Imię: …........................................................ 
2. Numer dowodu osobistego: …....................................... 
3. Adres zamieszkania: ….................................................. 
4. Telefon: …...................................................................... 
5. e-mail: …........................................................................ 
zwanym dalej „Usługobiorcą“ 

§ 1. 
Usługobiorca oświadcza, że: 
1. Zapoznał się z treścią Statutu, który jest dostępny na stronie www.musichub.pl oraz w biurze 
Music Hub. 

2. Usługobiorca zapewnia, że przekazał Usługodawcy rzetelną informację na temat jego stanu 
zdrowia oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności mogących mieć wpływ na jego zachowanie. 

§ 2. 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych. 
2. Za rok szkolny w niniejszej umowie uznaje się okres od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 
2023 r. 

3. Za okres wypowiedzenia umowy uważa się termin 30 dni od daty wpłynięcia do Music Hub 
– niepublicznej placówki oświatowo -   wychowawczej pisemnego lub mailowego 
zawiadomienia o rezygnacji z zajęć. 
4. Niniejsza umowa obejmuje rok szkolny. 
5. Usługi edukacyjne odbywają się według programu nauczania dla poszczególnych zajęć, 

zgodnie z poniższą deklaracją (proszę wpisać zajęcia, na które będzie uczęszczał uczeń): 

Lekcje indywidualne (rodzaj i długość lekcji): ............................................. 
Zajęcia grupowe: ............................................ 

§ 3. 
Usługobiorca ma obowiązek: 
1. Uiszczania opłat według zasad określonych według „Cennika“ dostępnego na stronie 
www.musichub.pl oraz w biurze Music Hub. 

2. Przygotowania lub zakupienia pomocy edukacyjnych dla ucznia (w zależności od 
wybranych zajęć – instrument, podręcznik). 

3. Przestrzegania Regulaminu Placówki, który jest integralną częścią niniejszej umowy i jest 
dostępny w siedzibie Placówki oraz na stronie www.musichub.pl. 

4. Niezwłocznego informowania pedagogów prowadzących lekcje śpiewu/gry na 
instrumentach w Placówce w przypadku wystąpienia medycznych przeciwwskazań 
do udziału dziecka w zajęciach. 

§ 4. 
1. Opłaty za zajęcia powinny być dokonywane do 7 dnia każdego miesiąca na rachunek 
bankowy o nazwie Music Hub na numer rachunku 79 1140 2004 0000 3802 7737 6645. 
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tytule przelewu lub wpłaty należy podać numer faktury. Za datę dokonania zapłaty uznaje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy. Od opłat wniesionych z 
opóźnieniem Placówka ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę. 
2. Opłaty obliczane są według tabeli opłat, na podstawie ilości zajęć w poszczególnych 
miesiącach według kalendarza Placówki dostępnego na stronie www.musichub.pl oraz w 
biurze Music Hub. Zajęcia grupowe są opłacane z góry za cały semestr, a indywidualne 
na początku każdego miesiąca za wszystkie lekcje w miesiącu według kalendarza Music 
Hub. 

3. W przypadku lekcji indywidualnych, Uczniowi przysługuje przełożenie 2 lekcji w 
każdym semestrze, o ile Usługobiorca zawiadomi Placówkę o nieobecności Ucznia 
do godziny 17:00 dnia poprzedniego drogą mailową: kontakt@musichub.pl lub 
smsową: +48 577 609 909. 

4. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych, Uczniowi przysługuje możliwość 
odrobienia nieograniczonej ilości nieobecności w równoległej grupie (jeżeli istnieje 
odpowiednia grupa w której można odrobić lekcję), o ile Usługobiorca zawiadomi 
Placówkę o nieobecności Ucznia do godz. 9:00 rano w dniu lekcji drogą mailową lub 
smsową. 

§ 5. 
1. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługobiorców nadpłata zostanie zwrócona 
Usługobiorcy w przeciągu 30 dni. 

§ 6. 
1. Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie przez Placówkę danych osobowych swoich i 
Ucznia, podanych dobrowolnie w niniejszej umowie lub uzyskanych w trakcie jej 
trwania, jedynie i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji tej umowy. 

2. Opiekun ma prawo wglądu do danych osobowych swoich i ucznia oraz ich poprawiania, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 
133, poz. 883). 

§ 7. 
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

4. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy, akceptuje jej postanowienia i 
potwierdza otrzymanie jej jednego egzemplarza. 

Podczas zajęć i koncertów może zdarzyć się, że uczeń zostanie sfilmowany lub 
sfortografowany. Jeżeli rodzic nie wyraża zgody na fotografowanie oraz filmowanie dziecka 
w czasie trwania lekcji oraz publikowanie tych materiałów na stronie internetowej proszony 
jest o wysłanie informacji na maila kontakt@musichub.pl przed rozpoczęciem pobierania 
nauki w Music Hub. 

Usługodawca 
…………………………………. 

Usługobiorca 
………………………………….
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