
UMOWA  NR ………./………. o uczestniczenie w zajęciach  
 

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

1. Miejskim Domem Kultury „Ligota” w Katowicach, ul. Franciszkańska 33, 40-708 Katowice, posługujący się  

nr NIP: 634-188-94-66, nr REGON: 001258568, reprezentowanym  

przez mgr Marcina Placka – Dyrektora, zwanym dalej MDK, 

a 

2. Panem/Panią ……………………..……………………………………………….….., zam…………………………………………..……………………………  

ul. …………………….…………….………………….… tel. ........................................................ mail: ...............................................,  

data urodzenia …………..……….…… 

zwanym/ną dalej jako Uczestnik, 

zwanymi łącznie Stronami, 
 

o następującej treści: 

§1 

Przedmiotem Umowy jest uczestnictwo przez Uczestnika w zajęciach prowadzonych przez MDK  

tj. …………………………………………………………………………………………………………………………..…. . . 

§2 

W ramach Umowy MDK zobowiązane jest do: 

1. Realizowania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością i przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie; 

2. W razie odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie MDK poinformowanie o tym fakcie Uczestnika; 

3. Przygotowania pomieszczeń, w których ma się odbywać Przedmiot Umowy; 
 

§3 

W ramach Umowy Uczestnik zobowiązany jest do: 

1. Terminowego uiszczania opłaty za Przedmiot Umowy zgodnie z §4; 

2. Zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć stałych MDK oraz innych niezbędnych regulaminów i zasad. 

§4 

1. Opłata z tytułu prowadzenia Przedmiotu Umowy wynosi……….….… zł (sł.: ………………….……….………….…………………). 

2. Opłatę należy uiścić do 10-ego dnia każdego miesiąca na konto MDK, tj. 50 1050 1214 1000 0007 0000 8147  

z obowiązkowym dopiskiem: imię i nazwisko Uczestnika, nazwa zajęć i miesiąc. 

3. Za dzień zapłaty ustala się dzień wpływu środków na rachunek bankowy MDK. 

4. Nieterminowe uiszczenie płatności może skutkować niedopuszczeniem uczestnika do zajęć zgdnie z 

regulaminem zajęć. 

5. Uczestnikowi może przysługiwać 50% ulgi w ramach Katowickiej Karty Mieszkańca na wybrane zajęcia grupowe 

dla seniorów powyżej 60 roku życia oraz rodzin wielodzietnych, wskazane w obowiązującym cenniku zajęć. 

§6 

1. MDK zastrzega możliwość odwołania poszczególnych zajęć. W takim przypadku MDK powiadomi Uczestnika  

o odwołanych zajęciach, za które Uczestnik nie będzie musiał uiszczać stosownego wynagrodzenia.  

2. Nieobecność Uczestnika na zajęciach prowadzonych w ramach Przedmiotu Umowy nie powoduje zmniejszenia 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.   
 

§7 

1. Uczestnik uczestniczy w zajęciach prowadzonych w ramach Przedmiotu Umowy wyłącznie jako osoba zdrowa, 

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych 

 u Uczestnika, zobowiązany jest on do poinformowania MDK.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania MDK jeśli w jego najbliższym otoczeniu,  

w rodzinie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej. 
 

§8 

1. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do ………………………….. 

2. Uczestnik może wypowiedzieć Umowę z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia liczonym od dnia złożenia 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi zostać złożone pisemnie albo w sekretariacie MDK albo w drodze 

mailowej na adres mdk@mdkligota.pl.  

mailto:mdk@mdkligota.pl


3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Stron wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemożliwe do 

zrealizowania Umowa ulega zawieszeniu bądź rozwiązaniu chyba, że Strony uzgodnią nowy termin wykonania 

Przedmiotu Umowy. Za przyczynę uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu Umowy należy rozumieć siłę wyższą 

rozumianą jako wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do 

przewidzenia, którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec ani też ich uniknąć. 

4. MDK może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 

a. Uczestnik będzie zalegał z zapłatą za zajęcia za dwa pełne miesiące; 

b. Uczestnik nie będzie przestrzegał zasad panujących na zajęciach prowadzonych w ramach Przedmiotu 

Umowy oraz w MDK; 

c. Uczestnik rażąco przeszkadza w zajęciach prowadzonych w ramach Przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy lub po ustaniu stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony zgodnie z ust. 1 

niniejszego paragrafu Uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia w terminie 3 dni od dnia rozwiązania lub ustania 

wszelkich przedmiotów i ruchomości otrzymanych od MDK w ramach uczestniczenia w zajęciach, zgodnych z 

protokołem ich przekazania.  

§9 

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia należącego do MDK lub innych osób, które znajdują się na 

terenie MDK. 

§10 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla 

MDK. 

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

 

 

 

…………………………………….                   …………………..……………… 

              MDK          Uczestnik 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH UCZNIA – TAK / NIE* 

Działając w imieniu mojego małoletniego dziecka, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Miejski Dom Kultury „Ligota”  

w Katowicach, ul. Franciszkańska 33, 40-708 Katowice, posługujący się nr NIP: 634-188-94-66, nr REGON: 001258568 w celach marketingowych, w tym również  

w postaci wykonania zdjęć z jego wizerunkiem i udostępnianie ich na stronie internetowej, profilu społecznościowym Facebook czy Instagram należącymi do 
Administratora danych  

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

Zostałem/am pouczony/a przez Administratora danych o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Po odwołaniu zgody dane osobowe mojego dziecka 
będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.  

W imieniu mojego małoletniego dziecka mam prawo żądania od Administratora danych dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
U Administratora działa Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować się pod mailem: iod@mdkligota.pl 

 

 ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU– TAK / NIE* 

Działając w imieniu mojego małoletniego dziecka, w oparciu o art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na wykonanie 

podczas zajęć organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach, ul. Franciszkańska 33, 40-708 Katowice, posługujący się nr NIP: 634-188-94-66, 

nr REGON: 001258568  zdjęć z jego wizerunkiem oraz na wielokrotne nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych lub uzyskanych przeze mnie zdjęć. 
Wizerunek, o którym mowa, zawsze wykorzystywany będzie w celach promocyjnych Miejski Dom Kultury „Ligota”  

w Katowicach, w szczególności zdjęcia zamieszczane będą na stronie internetowej, profilu społecznościowym Facebook czy Instagram. 

Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie wykonanych zdjęć z moim wizerunkiem na 
wszystkich znanych polach ekspozycji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącznie w celu związanym z  promocją  

i działalnością Miejskiego Domu Kultury „Ligota” w Katowicach. 
 

ZGODA MARKETINGOWA – TAK /  NIE* 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, tj. Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach, ul. Franciszkańska 33, 40-708 Katowice, 

posługujący się nr NIP: 634-188-94-66, nr REGON: 001258568, moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji 

marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez MDK Ligotę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem pouczony przez Administratora danych, że obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 

RODO został przez niego wypełniony w zakładce Polityka prywatności. 

 
OŚWIADCZENIE RODO  

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym RODO, zawartym w Regulamin uczestnictwa w zajęciach stałych organizowanych przez MDK 

„Ligota” w Katowicach oraz na stronie www.mdkligota.pl, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

 

………………………………………………….. 

* właściwe podkreślić i niepotrzebne skreślić       /data i podpis Uczestnika / 

mailto:iod@mdkligota.pl
http://www.mdkligota.pl/

