Zobowiązanie
Ja niżej podpisany/-a, ..................................................................................................................
zam. w ……………………………………………………tel. ………………………………...,
e-mail ………………………………………
oświadczam niniejszym, iż akceptuję Regulamin Studia Wokalno-Muzycznego „Orfeusz”
w Górze Kalwarii z dnia 6 lutego 2012 r. (w załączeniu).
1. Jednocześnie zobowiązuję się do comiesięcznego opłacania czesnego, którego wysokość
wynika z ilości zajęć przypadających na dany miesiąc, nie później niż do 10 każdego miesiąca
na konto Fundacji Promocji Promocji i Edukacji Artystycznej „Promotus” nr 81 8003 0003
2001 0000 9511 0001 prowadzone w Mazovia Banku Spółdzielczym, tytułem: udziału
w zajęciach programu edukacyjnego „Orfeusz”1 - ……………………………. 2 mojego
dziecka
…………………………………………..
ur.…………………..............
zam. w ………………………………..…………….3 nr PESEL …………………………,
oraz jednorazowej opłaty bezzwrotnej tj. wpisowego w wys. 150 zł.
2. Wysokość opłaty za lekcje wynosi: 70 zł za pełną godzinę (60 min), 60 zł za godzinę
lekcyjną (45 min) i 50 zł za pół godziny (30 min – dotyczy wyłącznie dzieci do lat 10).
Wysokość opłat będzie określana raz w roku i umieszczana w cenniku, który stanowić będzie
załącznik do regulaminu.
3. W przypadku zajęć wokalnych oraz nauki gry na skrzypcach zobowiązuję się do opłacania
udziału akompaniatora w lekcji w wys. 60 zł miesięcznie. Nauczyciel może odstąpić od
uczestnictwa akompaniatora w zajęciach oraz wnoszenia w/wym opłaty, jeśli uzna, że
umiejętności ucznia nie pozwalają jeszcze na pracę z akompaniatorem.
4. Zobowiązuję się zapewnić mojemu dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia
Studia, zakup instrumentu, jak również zorganizować mu właściwe miejsce do ćwiczenia
w domu i dopilnować systematycznego przygotowywanie się ucznia do zajęć.
5. Zobowiązuję się także do regularnego odbierania dziecka po zajęciach. Na samodzielny
powrót dziecka do domu rodzic lub opiekun musi wyrazić zgodę na piśmie, co jest
równoznaczne z przejęciem pełnej odpowiedzialności za dziecko.

(Góra Kalwaria dn ………………. podpis)
Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w zakresie koniecznym do realizacji nauki i całego procesu edukacyjnego w Studiu Muzyczno –
Wokalnym „Orfeusz” w Górze Kalwarii. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu
do podanych danych i możliwości ich poprawiania.
…………………………………………………………………………………………..
(podpis składającego oświadczenie)
Administratorem danych jest Studio Muzyczno – Wokalne „Orfeusz” w Górze Kalwarii prowadzone przez fundację
„Promotus”. Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów.

W tytule przelewu należy dokładnie przytoczyć podany tekst
Należy podać rodzaj zajęć: gitara, skrzypce, fortepian, wokal
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Należy podać nazwisko i imię ucznia, datę urodzenia i miejsce zamieszkania
1
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