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REGULAMIN UCZESTNICTWA I OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ZAJĘĆ PRZEZ SOUNDFARM
Zajęcia prowadzone są przez firmę Tomasza Jarząbek działającą pn. SoundFarm pod adresem ul. Malejowska 6, 34-240
Jordanów, NIP: 552 162 07 59 (dalej: SoundFarm). Tomasz Jarząbek prowadzi zajęcia osobiście lub przez osoby, z którymi
pozostaje w stałej współpracy.
Zajęcia są prowadzone w systemie indywidualnym lub grupowo (max. 3 osoby) w zależności od postanowień umowy. Czas
trwania 1 zajęć wynosi: 60 min.
Wynagrodzenie przysługujące SoundFarm za zajęcia: w przypadku indywidualnych 50 zł brutto/os., a grupowych 35 zł brutto/os.
Dojazd do ucznia jest dodatkowo płatny i wynosi każdorazowo: 30 zł brutto (w obrębie do 20 km od miejsca siedziby
SoundFarm). Wynagrodzenie może być inne w przypadku indywidualnych ustaleń rabatowych, jeżeli zostanie to potwierdzone w
formie pisemnej.
Wynagrodzenie można uiszczać poprzez wpłatę gotówkową u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub przelewem na konto
firmowe (pod numerem 47 1240 4878 1111 0010 8448 4177) w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz miesiąc, za
jaki jest dokonywana wpłata. Wpłat wynagrodzenia należy dokonywać w pierwszym tygodniu każdego miesiąca, w którym
zajęcia mają być realizowane – płatność następuje “za dany miesiąc z góry”. W wypadku odwołania zajęć zgodnie z
postanowieniami Regulaminu uiszczone wynagrodzenie za niezrealizowane zajęcia przechodzi na następny miesiąc.
W przypadku braku uiszczenia wynagrodzenia za zajęcia SoundFarm ma prawo wstrzymać się ze świadczeniem usługi do
czasu uregulowania zaległych i bieżących opłat.
Zajęcia odbywają się w okresie wrzesień - czerwiec. Zapisów na zajęcia dokonujemy w pierwszym tygodniu września. W
sytuacji posiadania wolnych terminów świadczenia zajęć SoundFarm rozpocząć świadczenie zajęć w innych termiach.
Uzgodniony z SoundFarm termin i godzina zajęć są czasem, w którym zarówno SoundFarm, jak i uczeń zobowiązują się
uczestniczyć w zajęciach. SoundFarm nie prowadzi rezerwacji terminów zajęć w celu ich późniejszego potwierdzenia lub
możliwości odwołania.
SoundFarm w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji zajęć oraz właściwego cyklu dydaktycznego nauki
podczas realizowanych przez siebie zajęć na rzecz różnych uczniów ustala grafiki świadczenia zajęć na początku września
danego roku i nie ma możliwości ich modyfikacji w późniejszym terminie tak co do zmiany dnia, jak i godziny zajęć.
Przypadki niemożliwości uczestnictwa w zajęciach w ustalonym terminie należy zgłaszać nauczycielowi (poprzez kontakt
telefoniczny) najpóźniej w dniu zajęć do godziny 09:00 rano (w przypadku zajęć odbywających się od poniedziałku do piątku)
oraz do 08:00 rano (w przypadku zajęć weekendowych).
W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika niemożliwość obecności na zajęciach należy zgłosić
nauczycielowi (poprzez kontakt telefoniczny) najpóźniej do 2 godzin przed zajęciami.
W przypadku braku zgłoszenia nieobecności w zajęciach z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 9 i 10 SoundFarm
należy się wynagrodzenie za gotowość do świadczenia zajęć zgodnie z opłatami wynikającymi z cennika z pkt. 3
(niezależnie od innych ustaleń cenowych) włącznie z kosztami dojazdu do ucznia jeżeli miał być realizowany.
W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji zajęć oraz właściwego cyklu dydaktycznego nauki
SoundFarm ma prawo do nie wyrażenia zgody na uzgodnienie przerwy w zajęciach, bez podania przyczyny.
Zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach ucznia lub ustalenia przerwy w realizacji zajęć w przypadku uczniów
niepełnoletnich dokonuje opiekun.
W przypadku wystąpienia dłuższych okresów nieobecności ucznia w zajęciach (przez co rozumie się nieobecność już na 4
zajęciach) może skutkować to skreśleniem z listy uczniów i odstąpieniem od realizacji umowy przez SoundFarm z winy ucznia.
Wydarzenia w postaci dłuższych wycieczek szkolnych, innych kursów, zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, zajęć sportowych lub
wydarzeń sakralnych typu przygotowanie do komunii/bierzmowania, majówki, różańce, etc. należy wziąć pod uwagę przed
zapisaniem ucznia na zajęcia, gdyż nie będą one usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach czy też skutkować możliwością
zmiany ustalonych terminów i godzin zajęć.
Uczeń zobowiązany jest do posiadania niezbędnych do prowadzenia lekcji przyborów (instrument oraz zeszyt do notowania
informacji lub innych ustalonych z nauczycielem jeżeli zaistnieje taka konieczność). Brak posiadania przez ucznia
niezbędnych przyborów skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty wynagrodzenia na rzecz SoundFarm w
wysokości 10 zł brutto za wysłanie materiałów dydaktycznych uczniowi na e-maila / komunikatory społeczne.
Uczeń zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania się do lekcji poprzez wykonanie zaleconych przez nauczyciela
ćwiczeń na instrumencie tj. realizacji tzw. zadań domowych. Brak ćwiczeń na instrumencie ze strony ucznia lub niewłaściwe
zaangażowanie ucznia w nauczanie może skutkować wykreśleniem z listy uczniów i odstąpieniem od realizacji umowy
przez SoundFarm z winy ucznia. W przypadku wystąpienia zagrożenia skreślenia z listy uczniów danego uczestnika SoundFarm
poinformuje o tym ucznia lub/i jego opiekuna, wyznaczając mu dodatkowy termin na nadrobienie zaległości w nauczaniu.
W sytuacjach niestosownego zachowania się ucznia na zajęciach lub nieodpowiedniego zaangażowania w zajęcia
nauczyciel ma prawo przerwać zajęcia w trakcie ich trwania i zrezygnować z dalszego ich prowadzenia, o czym
niezwłocznie poinformuje opiekuna ucznia. Opiekun niepełnoletniego ucznia zobowiązuje się w przypadku zaistnienia takiej
sytuacji do niezwłocznego odebrania ucznia z zajęć. Przerwanie zajęć w takiej sytuacji następuje z winy ucznia i SoundFarm
przysługuje wynagrodzenie za całe zajęcia.
W sytuacjach podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających SoundFarm nie przystąpi do
prowadzenia zajęć z uczniem w takim stanie lub przerwie rozpoczęte zajęcia, co nastąpi z winy ucznia i SoundFarm przysługuje
wynagrodzenie za całe zajęcia. Opiekun niepełnoletniego ucznia zobowiązuje się w przypadku zaistnienia takiej sytuacji do
niezwłocznego odebrania ucznia z zajęć.
W przypadku zajęć prowadzonych w domu ucznia lub innym miejscu z uczniem ustalonym to uczeń lub opiekun ucznia
niepełnoletniego jest odpowiedzialny za zabezpieczenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia zajęć, w tym także za
bezpieczeństwo zdrowia i mienia nauczyciela podczas prowadzenia zajęć. Pomieszczenie odpowiednie dla prowadzenia zajęć
powinno zapewniać prywatność ich przebiegu i możliwość odpowiedniego skupienia się ucznia na nauce. W trakcie pobytu
nauczyciela w miejscu zajęć należy zapewnić odpowiednie odizolowanie i zabezpieczenie zwierząt domowych (tj. psy, koty,
chomiki, kury, kaczki, słonie, konie, etc) by nie utrudniały prowadzenia lekcji. Za wszystkie szkody, jakie wyrządzą zwierzęta,
uczeń lub osoby trzecie na mieniu lub osobie nauczyciela podczas prowadzenia zajęć ponoszą opiekunowie ucznia.
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lekarzem czy nie występują przeciwskazania zdrowotne u ucznia w uczestnictwu w zajęciach. O wszelkich przeciwskazaniach
czy dolegliwościach wymagających szczególnej uwagi nauczyciela, opiekun zobowiązany jest poinformować nauczyciela przed
rozpoczęciem współpracy z uczniem. SoundFarm zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy na świadczenie zajęć w
przypadku ucznia ze specjalnymi wymaganiami zdrowotnymi. Uczniowie dorośli przystępując do zajęć zapewniają o swojej
właściwej dyspozycji zdrowotnej do ich odbycia.
SoundFarm ani jej nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu lub zdrowiu ucznia, jeżeli powstały one z
przyczyn przez nauczyciela niezawinionych, w tym zwłaszcza w wyniku zaniedbania lub niewłaściwego zachowania samego
ucznia lub osób trzecich. SoundFarm ani jej nauczyciele nie ponoszą także odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki
zaistniałe podczas prowadzonych zajęć.
SoundFarm zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć lub ich odwołania zajęć z przyczyn losowych oraz niezależnych od
SoundFarm lub niemożliwych do przewidzenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji SoundFarm zobowiązuje się niezwłocznie
powiadomić o konieczności odwołania zajęć lub zmianie ich terminu oraz zobowiązuje się do zwrotu wynagrodzenia pobranego
za odwołane lekcje.
SoundFarm zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia, jeżeli zajdzie taka potrzeba (forma
zastępstwa), bez konieczności podania przyczyny.
SoundFarm w razie poczynienia takich ustaleń z uczniem (lub opiekunem ucznia niepełnoletniego) może wypożyczyć uczniowi
instrument na czas prowadzenia zajęć i do ćwiczeń, na warunkach ustalonych z SoundFarm. Uczeń ma obowiązek dbania o
wypożyczony instrument, sprawowania nad nim pieczy oraz zwrotu instrumentu SoundFarm w stanie w jakim został on uczniowi
wydany. W przypadku utraty instrumentu, braku zwrotu w ustalonym terminie, czy uszkodzeniu go wszelkie straty zobowiązany
jest zrekompensować SoundFarm osoba, która pożyczyła instrument (uczeń pełnoletni lub opiekun ucznia niepełnoletniego) w
pełnej wysokości spowodowanej szkody tj. zwrócenia ceny rynkowej odtworzenia uszkodzonego instrumentu. Termin
wypożyczenia instrumentu przez SoundFarm to okres do 3 miesięcy. Po tym terminie uczeń zobligowany jest do zakupu
własnego instrumentu.
Umowa zostaje zawarta na prawie polskim. W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego.
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Zasady przetwarzania danych osobowych.
W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) SoundFarm informuję, że:
1)
Administratorem przekazanych nam powyższych danych osobowych jest Tomasz Jarząbek prowadzący działalność
gospodarcza pn. SoundFarm pod adresem: ul. Malejowska 6, 34-240 Jordanów.
2)
W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz się skontaktować z nami pisemnie na powyższy adres lub
telefonicznie 790 641 890 (Tomek / biuro SoundFarm).
3)
Dane będą przetwarzane w celach realizacji umowy świadczenia usług dydaktycznych i opiekuńczych, w których uczeń
uczestniczy oraz wywiązania się z obowiązków rozliczeniowych z umową związanych oraz w uzasadnionym interesie administratora związanym z realizacją umowy, a w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie
dane przetwarzane będą przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnięta zgoda (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO);
4)
Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez czas trwania możliwości dochodzenia i
obrony przed roszczeniami oraz wypełnienia obowiązków prawnych podatkowo-rozliczeniowych;
5)
Osobie, której dane posiadamy (lub jej opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terenie
Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
6)
Powierzone nam dane mogą być przekazywane w procesie i w celu realizacji umowy firmom obsługującym nas w zakresie usług IT i wsparcia administracyjnego;
7)
Dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania;
8)
Podanie nam danych ma charakter dobrowolny, ale ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy i w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie świadczenie realizacja umowy nie będzie możliwa;
9)
Sprzeciw co do przetwarzania lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody lub zgłoszeniem sprzeciwu.
10)
Zakres upoważnienia obejmuje nadanie uprawnień do przetwarzania danych na nośnikach papierowych ( zaświadczenia, wydruki, dyplomy itp.) oraz kontaktu telefonicznego przez pracowników firmy.
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Zawierając umowę na świadczenie zajęć przez SoundFarm uczeń pełnoletni, a w imieniu ucznia niepełnoletniego jego opiekun
w imieniu własnym i ucznia, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych SoundFarm danych osobowych, na zasadach opisanych
w pkt. 26. W razie zaistnienia takiej potrzeby dane osobowe SoundFarm ma prawo również wykorzystać w sytuacji konieczności
udzielenia pomocy medycznej w szpitalach lub innych placówkach dla ww. dziecka, które przebywało na zajęciach SoundFarm.

Wyrażam zgodę również na przetwarzanie podanych przeze danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez SoundFarm w celach
marketingowych poprzez kontakt na podany przeze mnie numer telefonu/i lub e-mail.

……………………………………………
SoundFarm

…....................………...............................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

