
 

Zał. Nr 1  

do Zarządzenia Nr 13/2022 Dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej  

z dnia 25.08.2022 r. w sprawie miesięcznych opłat oraz zasad uczestnictwa  

w zajęciach wokalnych dla dorosłych w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Umowa 

dotycząca opłat oraz zasad uczestnictwa w zajęciach wokalnych dla dorosłych                          

w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej w roku szkolnym 2022/2023 

 

zawarta w dniu……………………………...pomiędzy Centrum Kultury Promocji i Turystyki                   

w Poniatowej, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa, NIP: 717-12-39-616, 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika zajęć) 

 

PESEL uczestnika zajęć:…………..………………………………………………………………………. 

 

1. Opłata za udział w zajęciach wokalnych ma charakter ryczałtowy.  

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wokalnych jest wypełnienie karty informacyjnej 

uczestnika oraz  przekazanie jej instruktorowi prowadzącemu lub sekretariatowi placówki. 

3. Karty informacyjne wydaje instruktor prowadzący oraz sekretariat placówki. 

4. Opłata miesięczna za zajęcia wokalne dla dorosłych w Centrum Kultury wynosi: 

a) zajęcia raz w tygodniu (1x 45 minut)- 250,00 zł za m-c, 

b) zajęcia dwa razy w tygodniu (2 x 30 minut) - 300,00 zł za m-c. 

c) zajęcia dwa razy w tygodniu (2 x 45 minut) - 400,00 zł za m-c. 

 

5.  Osoby posiadające zadłużenie w opłatach  będą przyjmowane na zajęcia wokalne po  

      uprzednim uregulowaniu zaległości (informacji udziela księgowość w godzinach 8:00 –  

      16:00 osobiście lub telefonicznie). 

6.  Każdy z uczestników zajęć ma obowiązek dotrzymywać terminów opłat  za zajęcia  

     wokalne i do 15 dnia następnego miesiąca wpłacać pieniądze za dany miesiąc na konto  

     Centrum Kultury:  

Nr konta 06 8735 0007 0000 0420 2000 0010  

tytuł wpłaty:…………………………………………………............................................... 
                                    (nazwa zajęć, imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który płacimy) 

 

7.  W przypadku jednorazowej nieobecności obejmującej jedną jednostkę lekcyjną, uczestnik 

zajęć jest zobligowany poinformować instruktora o w/w nieobecności. W sytuacji gdy 

instruktor zostanie wcześniej poinformowany  o absencji uczestnika zajęć, przepadająca 

lekcja powinna odbyć się w innym terminie ustalonym z instruktorem. 

8.  W przypadku, gdy w danym miesiącu uczestnik zajęć nie uczestniczył ani razu                       

w zajęciach opłata za ten miesiąc nie będzie naliczana przez instruktora odgórnie. 

9. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć przez instruktora, do jego 

obowiązków należy odwołanie zajęć oraz wyznaczenie innego terminu na ich 

odpracowanie, bądź ustalenie zastępstwa z innym instruktorem. 

10. Jeśli nieobecność instruktora ma charakter długotrwały dyrektor CKPiT wyznacza innego 

instruktora do prowadzenia zajęć z uczestnikiem. 

11. Jeżeli niemożliwe jest ustanowienie zastępstwa w sytuacji, o której mowa w pkt. 9 – 

placówka nie pobiera opłat za w/w okres. 

12. Jeżeli uczestnik zajęć chce zrezygnować z udziału w zajęciach wokalnych obowiązany 

jest do potwierdzenia powyższego w piśmie skierowanym do instruktora prowadzącego, 

sekretariatu lub księgowości placówki.    



     a) pismo, o którym mowa wyżej może być dostarczone indywidualnie lub drogą 

elektroniczną na adres: ckpit@poczta.onet.eu 

     b) rezygnacja z zajęć wokalnych w formie ustnej lub przez sms  nie będzie przyjmowana           

i uwzględniana, 

     c) wzór pisma o rezygnację z zajęć wokalnych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy można pobrać w sekretariacie placówki, u instruktora prowadzącego lub ze strony 

internetowej CKPiT- www.ckpit.pl. 

     d) w przypadku nie skorzystania z gotowego wzoru pisma, informacja o rezygnację z zajęć 

powinna zawierać: 

- miejscowość, datę, 

- imię i nazwisko oraz adres uczestnika rezygnującego z zajęć, 

- wskazanie miesiąca, od którego uczestnik nie będzie uczęszczał na zajęcia oraz rodzaj zajęć, 

- czytelny podpis uczestnika zajęć. 

Pisma nie posiadające w/w informacji nie będą rozpatrywane. 

    e) rezygnacja z zajęć może nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego miesiąca 

za miesiąc następny np. pismo o rezygnację z dnia 15.V.br. lub 31.V.br. obejmuje 

rezygnację z zajęć od dnia 01.VI. br. 

    f) w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie miesiąca opłaty pobierane są w całości ze 

względu na ryczałtowość np. pismo o rezygnację w dn. 15.V.br a rezygnacja od dnia 

01.V.br. lub od 16.V.br. 

13. Opłata za zajęcia wokalne może być naliczona tylko na podstawie prawidłowo 

wypełnionej karty zgłoszenia na zajęcia organizowane w Centrum Kultury Promocji                    

i Turystyki w Poniatowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

14. Administrator danych osobowych (Centrum Kultury Promocji i Turystyki) w celu 

spełnienia obowiązku informacyjnego przygotował dla uczestników zajęć klauzulę 

informacyjną, która opisuje jak przetwarzane są Państwa dane osobowe na podstawie 

niniejszej umowy. Dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.ckpit.pl oraz 

na tablicy informacyjnej w placówce. 

15. W przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Centrum Kultury Promocji i Turystyki                   

w Poniatowej istnieje możliwość prowadzenia zajęć wokalnych zdalnie. Zdalne 

prowadzenie zajęć odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem o zdalnym nauczaniu                      

z dnia 25.08.2020 r. Regulamin jest do wglądu w księgowości CKPiT oraz udostępniony 

na stronie internetowej www.ckpit.pl.  

      Zdalne prowadzenie zajęć jest dobrowolne i wymaga ustnej zgody uczestnika zajęć. 

16. W związku z pandemią COVID-19 na terytorium Polski - Centrum Kultury Promocji                   

i Turystyki w Poniatowej wprowadziło procedury podjęcia zadań edukacyjnych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie stanu epidemicznego zgodnie z Zarządzeniem 

Dyrektora nr 5/2020 r. z dnia 08.05.2020 r. i wytycznymi przeciwepidemicznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r.   

      W/w procedury są do wglądu w księgowości CKPiT, na tablicy ogłoszeń oraz 

udostępnione na stronie internetowej www.ckpit.pl. 

      Udział uczestnika w zajęciach wymaga jego zgody, stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

 

Zapoznałem (-łam) się z treścią umowy i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących 

zasad: 

 

 

 

 

  .................................................................                     ……………………………………… 
    (czytelny podpis uczestnika zajęć)                                                                    (podpis dyrektora) 
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