Załącznik Nr 2
UMOWA O NAUKĘ
Na podstawie Statutu Ogniska Muzycznego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu
zawarta w Jedliczu w dniu…………………………pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedliczu reprezentowanym przez Zygmunta Jerzyka – z-cę dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Jedliczu
a Panią/Panem:
1. Imię i nazwisko.................................................................................................................
2. Adres i telefon....................................................................................................................
3. Pesel (potrzebny do wystawienia faktury) ….....................................................................................
4. Adres e-mail (w celu wysłania faktury) …....................................................................................
Proszę o przyjęcie w poczet uczniów córki/syna*:
1. Imię i nazwisko kandydata........................................................................................................
2. Imię ojca i matki........................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia kandydata...........................................................................................
4. Nazwa instrumentu, na którym kandydat chciałby się uczyć.....................................

WARUNKI UMOWY
1. Rodzic/Uczeń* zobowiązuje się do:
a) dokonywania regularnych wpłat nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania faktury, przelewem na
konto GOK w Jedliczu w wysokości 35 zł za jedną lekcję indywidualną x ilość lekcji w miesiącu;
b) usprawiedliwienia nieobecności mojego dziecka/ swojej nieobecności, co najmniej jeden dzień przed
planowaną lekcją;
c) zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących pracy nauczycieli do Dyrektora/Zastępcy Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury.
2. W przypadku braku wpłaty w terminie podanym w pkt 1 ppkt a, nauczyciel może odmówić prowadzenia zajęć do
czasu uregulowania zaległości.
3. Gminny Ośrodek Kultury zobowiązuje się do:
a) realizowania programu nauczania
b) odliczenia lub odrobienia lekcji nie przeprowadzonych z powodu nieobecności nauczyciela;
c) odliczenia lub odrobienia lekcji nie przeprowadzonych z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia;
d) prowadzenia raz w miesiącu nieodpłatnych grupowych zajęć z teorii muzyki ( 45 min.)
e) prowadzenia przez uczącego Dziennika Zajęć dokumentującego uczestnictwo uczniów zajęciach,
f) każdorazowego potwierdzenia dokonanych wpłat.
4. Zajęcia indywidualne opuszczone bez wcześniejszego zgłoszenia nie podlegają odliczeniu.
5. Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w opłatach.
6. Umowa zostaje zawarta na okres od ……….............................. r. do ……..................................... r. i może być
rozwiązana przez każdą ze stron za porozumieniem.
7. Oświadczam że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Ogniska Muzycznego przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Jedliczu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

.......................…..
( podpis ucznia lub rodzica)

……………………………..
(Dyrektor GOK w Jedliczu)

