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UMOWA NR 

zawarta w Kielcach w dniu 

 

pomiędzy 

 

Kieleckim Teatrem Tańca, Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury 

Miasta Kielce pod nr RIK 8/2004, REGON 292875338, NIP 6572577666, 

reprezentowanym  przez Dyrektora Elżbietę Pańtak 

zwanego dalej organizatorem 

a 

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

zam. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

zwanym(ą) dalej uczestnikiem.  
 
 

§ 1 

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Instruktorskiego Kursu z Dziedziny Tańca Jaz-

zowego (nabór 2022), zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie kursu.  

2. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w kursie na zasadach określonych w regulaminie.  
3. Regulamin kursu stanowi integralną część niniejszej umowy. Uczestnik poświadcza własno-

ręcznym podpisem, że zapoznał się z treścią tego regulaminu.  
 
 

§ 2 

Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Organizatora następujących opłat:  
 

1. opłata rekrutacyjna – 100 zł, 
 

2. za uczestnictwo w kursie:  

• 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) w formie jednej płatności za cały kurs z góry lub 

• 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) przy płatności w dwóch ratach (po 2.400 zł za 
każdy rok z góry) lub 

• 5.200,00 zł (słownie: pięć tysiące dwieście złotych) przy płatności w czterech ratach (po 1.300 zł za każ-
dy semestr z góry) lub  

• 5.600,00 zł  (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) przy płatności w dwudziestu ośmiu ratach (po 200 zł 
za każdy zjazd z góry).           
         

 

3. opłata za wyznaczenie dodatkowego, poprawkowego terminu zaliczania przedmiotu – 200 zł 
(płatne przed wyznaczeniem dodatkowego terminu). 

4. opłata za egzamin końcowy - 300 zł (płatna przed przystąpieniem do egzaminu). 
5. opłata za wydanie zaświadczenia w formie dyplomu 100 zł (płatna przed wydaniem zaświad-

czenia). 
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§ 3 

Płatności należy dokonywać wyłącznie na konto Kieleckiego Teatru Tańca:  

60 1050 1461 1000 0023 5764 4471  
 

§ 4 
W przypadku nieuiszczenia którejkolwiek z opłat wymienionych w § 2 Organizator ma prawo docho-
dzenia od uczestnika zapłaty wraz z odsetkami na drodze sądowej. 
 

§ 5 
 
 

Organizator na podstawie przepisów Rozporządzenia 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) informuje uczestnika, co następuje:  

 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Kieleckie Teatr Tańca z siedzibą w Kiel-

cach, pl. Moniuszki 2b, tel.  41 34 440 78, adres mailowy: ktt@ktt.pl  

2. Dane osobowe, które uczestnik udostępnia organizatorowi (nazwisko i imię, imiona rodziców, 
nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, e-mail, informacja o wykształceniu, 
informacje o działalności uczestnika w ruchu artystycznym) przetwarzane będą w celu wyko-

nania umowy na uczestnictwo w kursie organizowanym przez organizatora (art. 6 ust. 1 lit d i 

lit d RODO) 

3. Organizator nie planuje ujawniania danych osobowych uczestnika odbiorcom. Dane osobowe 

uczestnika mogą być ujawniane organom publicznym  takim jak sądy powszechne, sądy admi-

nistracyjne, Sąd Najwyższy, organy wymiaru sprawiedliwości, organy administracyjne, organy 
egzekucyjne – na potrzeby prowadzonego przez nie postępowania i tylko, gdy ustawa tak sta-

nowi.   

4. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku w któ-
rym ustał stosunek prawny łączący KTT z uczestnikiem.  

5. Uczestnik jako osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do powierzonych danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o pra-

wie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, 
6. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, 
7. Podanie danych osobowych do przetwarzania jest wymogiem koniecznym do wykonania 

umowy na uczestnictwo w kursie,  

6. Dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – nie służą profi-
lowaniu.   

 
 

§ 6 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ani regulaminem kursu  mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

 

 

ORGANIZATOR   UCZESTNIK 

 

 


