
Umowa 

Zawarta w dniu ………………… w ………………… pomiędzy: 

Szkołą Tańca i Teatru DANCE NOW! z siedzibą w Warszawa, ul. Zwycięzców 28 lok. 13,                           

NIP 534-137-25-44, e-mail: kontakt@dancenow.pl , tel.518-529-551 

Reprezentowaną przez Aleksandrę Wojtanowicz-Piętowską, zwaną dalej                                                                   

Szkoła Tańca i Teatru DANCE NOW! 

 

A Szkołą/Przedszkolem ………………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………….………………………………………… 

Telefon……………………………………………………………………… ……..…………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………… 

Zajęcia (balet, video dance, hip - hop, street dance) …………………………………………………………. 

Dyrekcja…………………………………………………………………………………………… 

Zwanym/-ą dalej Usługobiorcą 

 

 

§ 1 

Strony umowy uzgadniają, że Szkoła Tańca DANCE NOW! będzie prowadzić zajęcia z podstaw 

..................................(nazwa zajęć) dla dzieci. 

Opłata miesięczna 50zł, w przypadku gdy miesiąc ma 4tyg. 5tyg – 60zł. 

Czas trwania zajęć to 45min (przedszkola 30min – 45min). 

Płatność za wykonane usługi będzie następować z góry do 1 dnia każdego miesiąca lub w dniu pierwszych 

zajęć w danym miesiącu. 

W przypadku nie odnotowania wpłaty za wykonaną usługę w ciągu 7 dni od terminu płatności Szkoła Tańca 

i Teatru DANCE NOW! zgodnie z przepisami ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie. 

 

§ 2 

Szkoła Tańca DANCE NOW! zastrzega sobie minimalną liczebność grupy – 10 osób. 
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§ 3 

Szkoła Tańca i Teatru DANCE NOW! ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora, 

zamienić ich termin jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne o czym 

poinformuje poprzez wysłanie wiadomości sms, telefonicznie, e-mailem lub zamieszczając informację 

na swojej stronie internetowej. 

 

§ 3 

Zajęcia, które zostały odwołane można odrobić w inny dzień tygodnia. 

 

§ 4 

Usługobiorca udostępnia salę, na której instruktorzy Szkoły Tańca i Teatru DANCE NOW! prowadzą 

zajęcia bezpłatnie. 

 

§ 5 

Szkoła Tańca i Teatru DANCE NOW! ma prawo rejestrować zajęcia (w formie fotografii lub nagrań) w 

celach reklamowych przy pisemnej zgodzie rodziców.  

 

§ 6 

Umowę można wypowiedzieć w formie pisemnej 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 

Brak zapłaty za usługę  w terminach określonych umową nie stanowi rozwiązania umowy. 

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron 

 

 

 

      ...........................................                                                                     ................................................ 

           Podpis Usługodawcy                                                                                Podpis Usługobiorcy                                                         


