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UMOWA – ZGŁOSZENIE 
PIERWSZY TURNUS – 28.06. – 11.07.2015r. 

DRUGI TURNUS – 11-24.07.2015r. 

 
Imię i nazwisko uczestnika ...................................................................................... 
Data urodzenia ......................................................................................................... 
Adres  zamieszkania ................................................................................................ 
Telefon  kontaktowy ................................................................................................ 
 
Zgłaszam udział dziecka na warsztaty artystyczne organizowane przez Studio Buffo Sp. z o.o.  
w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami - Miętne,  ul. Główna 49,  
08-400 Garwolin w terminie …………………………………………………………………… 
Cena warsztatów 2.050,- zł 
Terminy wpłat: Pierwszy Turnus:    Drugi Turnus  
1 rata - 850 zł  do 15.04.2015r.  do 25.04.2015r.  
2 rata - 600 zł  do 15.05.2015r.  do 25.05.2015r.  
3    rata - 600 zł  do 10.06.2015r.  do 20.06.2015r. 
Wpłat podanych wyżej rat dokonujemy terminowo i wyłącznie na konto: 
Pekao S.A  
80 1240 5918 1111 0000 4909 2901 
Studio Buffo Sp. z o.o., 00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6 
Na przekazie lub przelewie prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika warsztatów,  
adres zamieszkania oraz dopisek I lub II turnus, warsztaty artystyczne – Miętne’15. 
WYJAZD PIERWSZY TURNUS :   28 czerwca (niedziela) 2015 roku o godz. 15.00 
POWRÓT PIERWSZY TURNUS:   11 lipca (sobota) 2015 roku ok. godz. 13.00 
 
WYJAZD  DRUGI TURNUS :   11 lipca (sobota) 2015 roku o godz. 15.00 
POWRÓT DRUGI TURNUS:   24 lipca (piątek) 2015 roku ok. godz. 13.00 
Wyjazd z Warszawy i powrót – parking przy Teatrze Buffo w Warszawie, ul. M. Konopnickiej 6 
 
Oświadczam  
- że nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa dziecka w zajęciach wokalnych,  
tanecznych, teatralnych, akrobatycznych  i biorę odpowiedzialność za podaną informacj ę,  
- zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w warsztatach artystycznych 
organizowanych przez Studio Buffo i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 
Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu potwierdzam własnoręcznym czytelnym 
podpisem. Niniejszy dokument stanowi umowę, która została sporządzona w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach – po jednej dla każdej ze stron. 
 
Imi ę i nazwisko Rodzica i podpis                               Podpis przyjmującego zgłoszenie 
 
 
.............................................................                                ………………………………………….. 
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Warunki uczestnictwa w warsztatach artystycznych: 

1. Zawarcie umowy o udziale w warsztatach następuje w chwili podpisania zgłoszenia przez 
rodzica i wpłacenia pierwszej raty. 

2. Bagaż na wyjazd : 1 szt. bagażu głównego (maks. 20 kg) i 1 szt. bagażu podręcznego  
(5 kg). 

3. Studio Buffo zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadkach: 
a/ znacznego wzrostu ceny warsztatów niezawinionych przez Studio, 
b/ zbyt małej liczby uczestników. 

4. Studio Buffo zwraca całą wpłatę za warsztaty w przypadku: 
a/  odwołania warsztatów, 
b/  nie wzięcia udziału uczestnika w imprezie z winy Studia. 

5. Studio Buffo nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w   pełni lub tylko 
częściowo wykorzystane przez uczestnika z jego woli lub winy np. spóźnienia na miejsce 
zbiórki, awarii własnego środka transportu, skrócenia pobytu, dobrowolnej rezygnacji z 
części świadczeń, a także przyczyn niezależnych tj. warunków atmosferycznych, decyzji 
administracyjnych władz i instytucji lokalnych, działania siły wyższej. 

6. Uczestnik odpowiada materialnie za wyrządzone przez siebie  szkody, za które ma 
obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków. 

7. Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w warsztatach, Studio potrąca z dokonanej wpłaty 
koszty rezygnacji wyszczególnione niżej. Studio ma obowiązek dokonania zwrotu części lub 
całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji. Od 
zwracanych kwot nie ma odsetek. 

8. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy 
powszechne właściwe dla siedziby Studio Buffo.  

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

Warunki rezygnacji z warsztatów artystycznych 
 

1. W terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy potrąca się opłatę manipulacyjną  
w wysokości 250 zł. 

2. W terminie 29 do 10 dni przed rozpoczęciem potrąca się 40% ceny warsztatów. 
3. W terminie 9 do 4 dni przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 70% ceny warsztatów. 
4. W terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 100% ceny 

warsztatów. 
5. W przypadku konieczności rezygnacji z warsztatów, uczestnik ma prawo  

(bez ponoszenia kosztów), przekazać swoje miejsce innej osobie wraz z prawami  
i obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy.  

 

UWAGA!  
Podpisaną w dwóch egzemplarzach UMOWĘ - ZGŁOSZENIE dostarczamy: 

• w miejscu zajęć Studia tj. ul. Hoża 11/15 i  Teatr Studio Buffo ul. M. Konopnickiej 6, 
• do sekretariatu Teatru Studio Buffo,  00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6 (pocztą, 

mailem lub osobiście). 
 

Po otrzymaniu od Państwa Umów, Teatr Studio Buffo zwróci jeden podpisany egzemplarz. 
 
Podpis Rodzica 
 
.............................................................  


