
UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH 
 

Zawarta dnia ……………………..………… w Jeleniej Górze. 
Pomiędzy: SPACE Dance Studio S.C.; ul. Skowronków 29/3 58-500 Jelenia Góra 
NIP: 611 28 13 102 REGON: 389517061 zwaną dalej SPACE Dance Studio, 
a (imię i nazwisko) – zwanym dalej Kursantem 
………………………………………………………………………………………………….............................. 
zam. (adres zameldowania) 
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….......................................................... 
tel. kontaktowy ……………………………e-mail……….………………….................................................... 

 
§1 Zasady ogólne 

1. Integralną częścią umowy jest Regulamin SPACE Dance Studio. 
2. Zajęcia taneczne/sportowe w SPACE Dance Studio trwają 45, 60 lub 90 minut. 
Przedmiotem Umowy jest uczestnictwo w zajęciach tanecznych: (rodzaj/czas trwania zajęć) 
1) ……………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………… 

 
§2 Czas trwania umowy 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony, od dnia ……………………. 
Kursantowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w formie pisemnej lub mailowej, 
z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec najbliższego 
okresu rozliczeniowego. 

§3 Płatności za zajęcia 
1.Opłata za zajęcia jest niezależna od ilości (oraz od rodzaju ) zajęć w danym miesiącu – kursant ma 
do wyboru następujące karnety: 
a) Karnet Malucha – 45 minut  1 x tygodniowo – 99 zł  
b) Karnet Los Angeles – 60 minut 1 x tygodniowo – 109 zł 
c) Karnet Nowy Jork – 90 minut 1 x tygodniowo – 129 zł 
d) Karnet Chicago – 60 minut 2 x tygodniowo – 149 zł 
e) Karnet Hawana – 90 minut 2 x tygodniowo – 159 zł 
f) Karnet Jamajka – pojedyncze wejście na jedne z dedykowanych zajęć* - 39zł  
g) Karnet Ghana – cztery pojedyncze wejścia na jedne z dedykowanych zajęć* – 139 zł 
h) Karnet Rio – osiem dowolnych wejść na jedne z dedykowanych zajęć* – 249 zł  
* - dotyczy zajęć otwartych zumba, trening fitness, 3AM space choreo, Animacje dla dzieci 
 
Od powyższych stawek mogą być przyznawane rabaty ich wysokość jest ustalana indywidualnie. 
 
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych/sportowych jest uiszczenie opłaty z góry w 
terminie do 5 dnia każdego miesiąca. 
3. Datą dokonania zapłaty jest data wpłacenia gotówki na recepcji szkoły lub opłacenie karnetu za 
pomocą płatności elektronicznych dostępnych na stronie szkoły – www.spacedancestuido.pl 
4. Obowiązek opłat za zajęcia rozpoczyna się w miesiącu, w którym kursant rozpoczyna naukę, ustaje 
natomiast po dostarczeniu pisma/maila z rezygnacją- z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 
(skutek na koniec miesiąca). 
5. SPACE Dance Studio zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat w przypadku zmiany kosztów 
utrzymania lub innych zewnętrznych przyczyn. Kursant o ewentualnych zmianach będzie 
powiadomiony z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

 
 

§5 Oświadczenia kursanta 
1.Kursant (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny) oświadcza, że nie ma 
przeciwwskazań 
zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez SPACE Dance 
Studio. 
2. Kursant zobowiązany jest do informowania SPACE Dance Studio o wszelkich zmianach 
teleadresowych. 



3. Jeśli kursant narusza zasady kultury i zasady współżycia (w odniesieniu do instruktorów, kursantów 
oraz pracowników ) SPACE Dance Studio ma prawo rozwiązać niniejszą umowę trybie 
natychmiastowym bez obowiązku zwrotu dokonanych wpłat. 

 
§6 Zmiany oraz regulaminy 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 
2. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem szkoły i jego akceptacją. 
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
a ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a dopiero po 
wyczerpaniu tej drogi, przez sąd właściwy dla siedziby SPACE Dance Studio. 

 
§7 Postanowienia końcowe 

1. W związku z ochroną danych osobowych, żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim, lub 
firmom natomiast w związku z wymogami administracyjnymi będą one przechowywane w systemie 
informatycznym przez cały okres uczestnictwa w zajęciach. 
2.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
………………………………..       ………………………………… 
 
     SPACE Dance Studio                      Kursant/ opiekun prawny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe: Tel. 500 555 101 Mail: zapisy@spacedancestudio.pl 


