ProTalentArt spółka z o.o.
UMOWA NR ………/2017
zawarta w dniu ………………………pomiędzy:
ProTalenArt spółka z o.o. z siedzibą w Brzykowie 8, 55-100 Trzebnica, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662438,
REGON 366537660, NIP 915-18-01-300
reprezentowanym przez Prezes – Ewę Przysiężną zwanym dalej Organizatorem, a:
…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego
………………………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania
seria i numer dowodu osobistego ………………………………… , zwany dalej
Rodzicem/Opiekunem,
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka
instrument
zwany dalej Uczestnikiem obozu;
o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest organizacja obozu muzycznego - Letnie Warsztaty Muzyczne
Karpacz w terminie 01.08.2018-10.08.2018r. w miejscowości Karpacz.
2. Planowany przyjazd uczestników obozu nastąpi w dniu 01.08.2018r. po godzinie 13tej;
wyjazd odbędzie się w dniu 10.08.2018 r. po godzinie 11 tej.
§ 2.
W ramach niniejszej umowy Organizator zapewni usługę zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.
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§ 3.
1. Z tytułu organizacji obozu Rodzic/Opiekun zapłaci organizatorowi kwotę 1500 zł ( słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych ), za 1 osobę brutto,
• Zadatek w kwocie 500 zł do dnia 15 kwietnia 2018 roku,
• Pozostałą kwotę 1000 zł do dnia 30 czerwca 2018 roku.
2. Wpłata kwoty wskazanej w punkcie 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Organizatora: nr 20 1140 2004 0000 3002 7670 0166 mBank
(tytułem: Letnie Warsztaty Muzyczne Karpacz 2018, imię i nazwisko Uczestnika)
5. Organizator wystawi rachunek na osobę, z którą została zawarta umowa. Dokument zostanie
wydany po zakończeniu obozu i przesłany na wskazany adres mailo-wy.
§ 4.
1. W razie rezygnacji z udziału w obozie Rodzic/Opiekun ma prawo domagać się zwrotu
poniesionych kosztów tylko poprzez znalezienie zastępstwa za zgłoszonego przez siebie
Uczestnika obozu.
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2. Prawny opiekun Uczestnika w razie rezygnacji z obozu powinien przekazać prawa do
uczestnictwa w obozie osobie trzeciej informując na piśmie lub mail-owo o tym fakcie
Organizatora. Osoba trzecia nabiera praw do przejęcia uczestnictwa po podpisaniu umowy
z Organizatorem. Po podpisaniu umowy wpłacona kwota przechodzi na osobę trzecią,
Organizator nie ingeruje i nie rozstrzyga rozliczeń pomiędzy stronami przekazującymi między
sobą prawa do udziału w obozie.
§5
Rodzice / Opiekunowie w pełni odpowiadają za szkody spowodowane przez Uczestnika i nie będą
uchylać się od przyjęcia odpowiedzialności po stwierdzeniu szkody. Za wszelkie zniszczenia
w obiekcie wybiegające poza normy zużycia stwierdzone protokolarnie przez obie strony
odpowiadają Rodzice / Opiekunowie Uczestnika.
§6
Organizator oświadcza, że wszelkie reklamacje odnośnie wykonania usługi zgłoszone do
Organizatora będą uwzględniane w trybie natychmiastowym za wyjątkiem kwestii spornych, które
będą rozpatrywane przez strony w sposób polubowny, w przypadku nie uzyskania porozumienia,
będą one rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych
obowiązujących przepisów prawa.
§9
Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………

podpis i pieczęć Organizatora
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Opiekun/Rodzic Uczestnika

……………………
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Załącznik nr 1 do umowy
Obóz Muzyczny – III Letnie Warsztaty Muzyczne Karpacz 2018:
1. Pakiet obejmuje:
- 7 lekcji indywidualnych po 30 minut każda,
- zajęcia rytmiczno-muzyczne,
- zajęcia z muzykoterapeutą, techniki relaksacyjne, oswajanie tremy scenicznej,
- zajęcia wokalne w grupie,
- koncerty wieczorne w wykonaniu nauczycieli i uczniów,
- 3 posiłki dziennie w formie bufetu szwedzkiego,
- ubezpieczenie NNW każdego uczestnika,
- całodobowa opieka wychowawców kolonijnych (dotyczy osób niepełnoletnich).
Świadczenia zawarte w pakiecie stanowią integralną całość i nie ma możliwości dokonania osobnej
ich wyceny.
2. Cena warsztatów: 1500 zł
3. Nieobowiązkowe- odpłatne atrakcje dodatkowe: wyjścia na basen, wycieczki krajoznawcze, tor
saneczkowy, park linowy itp.
4. Przejazd: Oborniki Śląskie/Wrocław – Karpacz – Wrocław/Oborniki Śląskie w cenie 100 zł za
osobę.
5. Wyjazd autokaru spod siedziby Prywatnej Szkoły Muzycznej w Obornikach Śląskich, ul.
Trzebnicka 33, 55-120 Oborniki Śląskie oraz we Wrocławiu na parkingu Stadionu Miejskiego. O
godzinie odjazdu autokaru z obu wymienionych miejsc Uczestnicy obozu zostaną poinformowani
mail-owo.
6. Lokalizacja: DW Mieszko, ul. Mickiewicza 2,58-540 Karpacz
www.mieszko.karpacz.pl
7.Organizator: ProTalentArt spółka z o.o., Brzyków 8, 55-100 Trzebnica.
8. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do 15 kwietnia 2017r.:
na adres e-mail: protalentart@gmail.com i pod numerem tel. 535 515 574
9. Wpłata zadatku w wysokości 500 zł do 15 kwietnia 2018 r,
10. Wpłata pozostałej kwoty 1000 zł do dnia 30 czerwca 2018r

………………………………………

Strona

3

data i podpis Rodzica/Opiekuna
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