
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa 
w zajęciach organizowanych przez NOK 

 

UMOWA 
O UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 

 

 Umowa zawarta w dniu …………………..między Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w 

Nadarzynie Pl. Poniatowskiego 42 zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Nadarzyn 

pod nr 2 NIP: 534-208-92-24 reprezentowanym przez dyrektor Kamilę Michalską zwanym dalej NOK 

a 
Panią/Panem ............................................................................................................................................. . 
zamieszkałą/-ym w .................................................. , ul. ........................................................................ . 
nr PESEL.................................., zwanego dalej Uczestnikiem zajęć UTW, 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

l. Przedmiotem umowy jest określenie warunków uczestnictwa w zajęciach  prowadzonych przez NOK. 

 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. sezon 2019/2020  (październik 2019-maj 2020) 

3.Zajęcia prowadzone będą zgodnie z tygodniowym  grafikiem zajęć danej grupy do której Uczestnik 

został przypisany z wyłączeniem przerw świątecznych w szkolnictwie, dni ustawowo wolnych od pracy 

oraz ferii zimowych. NOK zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć także w tzw. „długie weekendy”. 
§2 

ZOBOWIĄZANIA STRON 
1. NOK zobowiązuje się do zapewnienia: 
a) wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, 

b) sal i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego prowadzenia zajęć, 

c) pokazu/wernisażu artystycznego wieńczącego rok zajęć 

2. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach. 

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych 

przez Nadarzyński Ośrodek Kultury w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (stanowiący Załącznik 

nr 1 do Zarządzenia nr 35/2019 Dyrektora NOK z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu Uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez NOK w sezonie 2019/2020). 

4. Uczestnik zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych Uczestnika zajęć dla potrzeb rekrutacji, celów statutowych, 

archiwalnych i statystycznych NOK oraz kontaktu z Uczestnikiem. 
5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) Uczestnik 

☐ wyraża zgodę ☐ nie wyraża zgody 
na filmowanie/fotografowanie Uczestnika oraz wykorzystywanie wizerunku Uczestnika przez NOK w 

związku z zajęciami, pokazami, wernisażami, plenerami, wyjazdami i w celach promocyjnych NOK na 

czas nieokreślony. 
6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) Uczestnik 

☐ wyraża zgodę ☐ nie wyraża zgody 
na umieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika pod pracami przez niego wykonanymi podczas wystaw 

i wernisaży. 



 

właściwe ☑ 
§3 

OPŁATY 
1. Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku są odpłatne, za wyjątkiem zajęć w ramach Akademii Pamięci-

student ponosi koszt materiałów, Teatru po angielsku, Zajęć artystycznych z Markiem, zgodnie z 

zarządzeniem Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury nr 31/2019 z dnia 9 września 2019r.w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia UTW w sezonie 2019/2020. 

2. Opłata za miesiąc zajęć w NOK zawarta jest w Regulaminie UTW, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. Uczestnik uiszcza opłatę w miesiącach październik– maj. W miesiącach czerwiec-

lipiec-sierpień-wrzesień zajęcia nie są prowadzone.   

3. Opłata za miesiąc zajęć w NOK wynosi…………………zł brutto (słownie:………………………) 

4. Nieobecności Uczestnika w zajęciach nie znoszą ani nie zmniejszają opłat za zajęcia. 
5. Opłaty należy wnosić do 10-tego dnia każdego miesiąca. 

6. Opłatę należy wnosić przelewem na rachunek bankowy: 
Konto Bank Spółdzielczy w Piasecznie 
73 8002 0004 0050 1871 2030 0001 
(W tytule wpłaty należy wpisać następujące dane: IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA, MIESIĄC za 

który dokonywany jest przelew oraz NAZWĘ ZAJĘC na które uczęszcza uczestnik) lub w kasie NOK. 
7. W przypadku braku wpłaty za dany miesiąc w wymaganym terminie uczestnik nie będzie mógł brać 

udziału w zajęciach do momentu uregulowania należności. 

8. W przypadku nieterminowych wpłat uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników zajęć, a 

NOK może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

9. NOK ma prawo do natychmiastowego przyjęcia nowego uczestnika na zwolnione miejsce oraz 

odmowy ponownego przyjęcia uczestnika na zajęcia. 

10. Uczestnik zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat. W przypadku nieterminowych wpłat 

NOK ma prawo do naliczania odsetek karnych za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych 

(stanowią one czterokrotność kredytu lombardowego – Kodeks Cywilny) i/lub może zgłosić dłużnika 

do Krajowego Rejestru Długów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
11. Przy naliczaniu odsetek strony umowy przyjmują miesiąc jako 30 dni, a rok jako 365 dni. 

12. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego pisemnego wypowiedzenia przez 

Uczestnika, nie zwalnia Uczestnika od obowiązku opłat do końca okresu przewidzianego w § 1 umowy. 

§4 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

l. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron od 1-go dnia następnego miesiąca, po jego 

złożeniu. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej (Załącznik nr 1 do umowy). 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Uczestnika lub przez NOK z winy Uczestnika, Uczestnik 

zobowiązany jest uiścić opłaty za okres do dnia rozwiązania umowy. NOK nie zwraca opłat wniesionych 

do końca trwania okresu wypowiedzenia lub skreślenia z listy uczestników. 

3. NOK ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 

- naruszenia postanowień Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Nadarzyński 

Ośrodek Kultury (stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2019 Dyrektora NOK z dnia 

25 września 2019 r., 

- nieterminowego uiszczenia opłat, 

- zachowania Uczestnika uniemożliwiającego pracę instruktorom lub stwarzającego zagrożenie zdrowia 

innych Uczestników zajęć, 

- rozwiązania grupy do której uczęszczał Uczestnik, 

4. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku polubownego 

rozpatrzenia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie Sąd właściwy według właściwości 

miejscowej wynikającej z Kodeksu Cywilnego. 
 

§5 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Nadarzyński Ośrodek Kultury z siedzibą w 

Nadarzynie Pl. Poniatowskiego 42, tel./fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl Dane Kontaktowe 

Inspektora Danych Osobowych: Iwona Obarzanek iod@cbi.org.pl. 
 

2. Administrator danych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by wrażliwe dane osobowe były 

przechowywane w sposób należycie zabezpieczony. Administrator danych udostępnił klauzulę 

informacyjną. 
3. Na dane osobowe o których mowa w ust. 1 powyżej mogą składać się: 

 imię/imiona i nazwisko Uczestnika, 

 data urodzenia Uczestnika, 

 miejsce zamieszkania Uczestnika, 

 numer PESEL Uczestnika, 

 numer telefonu kontaktowego Uczestnika. 

 

§6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 

 

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

Uczestnik                                                       (osoba upoważniona) NOK 
 

 

DANE UCZESTNIKA: 
Imię/Imiona: …………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………... 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania: ……………….…………………………………………………………………   

Telefon kontaktowy: ………………….………………………………………………………………… 

Email: ………………….……………………………………………………………..………………… 

Numer telefonu do bliskiej osoby na wypadek zdarzeń losowych: 

………………………………………………………………… 

 

 

Wybrane przez uczestnika zajęcia płatne: 

 

- malarstwo                            poziom podstawowy, zaawansowany 

(podkreślić)                                                                                  

mailto:nok@nok.pl
mailto:iod@cbi.org.pl


- gimnastyka                     

- zumba              

- jez. angielski      poziom podstawowy, 

średniozaawansowany, zaawansowany (podkreślić)                   

- zajęcia komputerowe     poziom podstawowy, 

średniozaawansowany, zaawansowany (podkreślić)                                       

- tai chi                                                                      poziom podstawowy, zaawansowany 

(podkreślić)    

 

Wybrane przez uczestnika zajęcia bezpłatne: 

 

- zajęcia artystyczne z Markiem                                                                                                                

- teatr po angielsku                                                                       

 - Akademia pamięci      

 

 

…………………………….. ……………………………… 

Miejscowość, data, podpis Uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy o uczestnictwo 
w zajęciach UTW Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

NADARZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I PODLEGŁYCH ŚWIETLICACH 
 

  
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………… 
                                                                          (imię i nazwisko uczestnika) 

oświadczam, że z dniem …………………odstępuję od umowy zawartej z Nadarzyńskim Ośrodkiem 

Kultury o uczestnictwo w zajęciach UTW i i tym samym rezygnuję z dalszego uczestnictwa w zajęciach 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zajęć) 

 

Rozliczenie kosztów zajęć następuje zgodnie z zaakceptowanymi przez strony warunkami zawartymi w 

umowie. 
 

  

  
……………………………………………… 

(data podpis uczestnika) 
 

 

 

 

 

 


