
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z zajęć organizowanych 
przez Drum School oraz School Of Music, należących do Drum School Marcin Lewicki, zwanym dalej 
Organizatorem.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

a) uprzednie zapisanie się na konkretne zajęcia, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 
zgłoszenie drogą mailową, bądź telefoniczną.
(w przypadku osób małoletnich zapisuje rodzic/opiekun)

b) zaakceptowanie przez uczestnika (w przypadku osoby małoletniej – rodzica/opiekuna) Regulaminu

c) uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem obowiązującym w  Drum School / School Of Music przed 
rozpoczęciem zajęć.

3. Zajęcia prowadzone przez Drum School oraz School Of Music są odpłatne. 

4. Miejsce, cenę i program zajęć ustala  Organizator.

5. Koszt zajęć wynosi 60 zł brutto za lekcję (60 min.)  od osoby. Koszt zajęć grupowych, nagrań, 
warsztatów i pozostałych usług związanych z profilem działalności ustalany jest indywidualnie.

6. Płatności za udział w zajęciach dokonuje się w oparciu o przesłane rozliczenie, przelewem na konto 
wskazane przez Organizatora.

7. Odpłatność należy uiszczać najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca, za zajęcia odbywające się w danym
miesiącu (np. za zajęcia w miesiącu maj rozliczamy się do 5-go maja). 

8. W przypadku uzasadnionej nieobecności uczestnika, wpłata przechodzi na kolejny miesiąc, pod 
warunkiem wcześniejszego zgłoszenia faktu  nieobecności Organizatorowi 
(z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). 

9. Dopuszcza się odwołanie maksymalnie 1 zajęć w miesiącu. Za dodatkowo odwołane zajęcia pobierana 
jest płatność zgodnie z cennikiem zajęć.

10. Organizator nie dokonuje zwrotów opłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego 
nieuzasadnionej nieobecności.

11. W przypadku rezygnacji z zajęć należy powiadomić o tym Organizatora w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, którego dotyczy rezygnacja.

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Informuję, iż:

- administratorem Danych Osobowych jest firma  Drum School Marcin Lewicki z siedzibą w Łodzi, 
przy ul. Chocianowickiej 82.

            - Firma będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w celach marketingowych oraz do realizacji
              procesu rekrutacji i sprzedaży i tak długo, jak to konieczne do ukończenia realizacji tego zadania.

            - Kontakt z naszym inspektorem danych: info@schoolofmusic.pl

           …………………………………………                                         ……………………………………………………
               podpis Organizatora                                               podpis uczestnika (rodzica /opiekuna)


