
      Kuźnia Warsztaty Sztuki

      ul. Heweliusza 11 (I p.)

      80-890 Gdańsk

                                           Umowa udziału w „WARSZTATACH PRZED EGZAMINAMI”

Umowa zawarta w dniu ................................... roku w ….................................................................... pomiędzy

"KUŹNIA" - Warsztaty Sztuki reprezentowanymi przez Piotra, Mikołaja Zajęckiego,

zwanego w dalszej części umowy "Organizatorem"

a „Uczestnikiem”:

Imię i nazwisko ....................................................................................................................................

Adres: kod .................... miejscowość ................................... ul. .........................................................

tel. ..........................................e-mail......................................... data urodzenia ..................................

PESEL: …........................................................

Dane Rodzica:

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................

tel. ..........................................e-mail......................................................................................................

Przedmiotem umowy jest udział w „WARSZTATACH PRZED EGZAMINAMI” prowadzonych przez Organizatora na zasadach 

określonych szczegółowo w warunkach umowy.

Miejsce:  Kuźnia Warsztaty Sztuki   ul. Heweliusza 11 (I p.), Gdańsk

Termin: 28.05 – 03.06.2018

Koszt: 700,00 zł (siedemset złotych)

WARUNKI UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje w momencie podpisania jej przez Uczestnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego oraz 

Organizatora „WARSZTATÓW PRZED EGZAMINAMI”. 

2. Podpisanie umowy równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości umowy oraz poddaniem się rygorom z niej wynikającym.

3. Wpisanie na listę uczestników następuje pod warunkiem dokonania wpłaty zadatku w wysokości 300,00 zł do 28.04.2018 

oraz wpłaty pozostałej kwoty w wysokości 400,00 zł do dnia 15.05.2018. 

4. W szczególnych przypadkach Organizator może zmienić warunki płatności opisane w pkt 3 po pisemnym zobowiązaniu 

Uczestnika określającym termin wpłaty.

5. W przypadku niewpłacenia i niedostarczenia przez Uczestnika wymaganych w pkt 1 dokumentów Organizator nie zapewnia 

dokonania rezerwacji miejsca na „WARSZTATACH PRZED EGZAMINAMI”. 

6. Uczestnik może wnieść opłatę z góry za udział w warsztatach. 

7. Rezygnacja z uczestnictwa w „WARSZTATACH PRZED EGZAMINAMI” może nastąpić w przypadku pisemnego, mailowego 

lub telefonicznego powiadomienia "Organizatora” o odstąpieniu od umowy na co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem 

warsztatów. 

8. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trwania „WARSZTATÓW PRZED EGZAMINAMI” nie uprawnia uczestnika 

do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania.

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

10. Uczestnicy zabierają własne materiały - ołówki różnej twardości (od HB do 8B), sepię, węgiel, gumkę chlebową, taśmę 

papierową, nożyk, osoby malujące => pędzle oraz farby tempery, plakatowe lub akryle. 

Podpis Dyrektora Placówki                          Podpis Uczestnika …..............................................................................

                                                                                                         

..…....................................................           Podpis Przedstawiciela Ustawowego .....................................................  


