
CZĘŚĆ I: Umowa ucznia/ opiekuna prawnego
z MKA Music

DANE PERSONALNE UCZNIA:
IMIĘ I NAZWISKO:

NUMER TELEFONU:

ADRES MAILOWY:

ADRES ZAMIESZKANIA:

KOD POCZTOWY, MIASTO:

DATA URODZENIA:

Dane do faktury:
(jeśli inne niż powyżej)

DANE PERSONALNE OPIEKUNA PRAWNEGO*:
IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES MAILOWY:

NUMER TELEFONU:

DANE SZKOŁY MKA MUSIC:
IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA: Monika Miedzianowska
ADRES KORESPONDENCYJNY: Beatrijsstraat 8B 02

3021 RD Rotterdam
ADRES SZKOŁY: Studio Rotterdam/Schiedam

Gustoweg 39-41
3029 AR Rotterdam
Studio Rotterdam Delfshaven
Spanjaardstraat 23
3025 TG Rotterdam

NUMER TELEFONU: 0647356700
ADRES MAILOWY: info@mkaofficial.com
NUMER KVK:
NUMER BTW:
DANE DO PRZELEWU:

70131635
NL339465694B01
MKA Music
NL77 KNAB 0257 5810 49



Deklaruję, że zapisuje się na poniższe zajęcia:
● Częstotliwość zajęć:
❏ Tygodniowo 10 lekcji na semestr
❏ Co drugi tydzień 5 lekcji na semestr

● Rodzaj zajęć:
❏ Indywidualne (40 minut)
❏ Indywidualne (30 minut)- tylko dla dzieci do 7-go roku życia
❏ Lekcje duo (40 minut)

● Lekcje mogą zacząć się także w trakcie trwania semestru, nie później niż 5 tygodni
przed końcem semestru, po przesłaniu tej umowy.

Prosimy wybrać sposób płatności:

❏ Jednorazowa, całościowa płatność za blok- przelewem na poniższe konto bankowe

IBAN, numer konta bankowego: NL77 KNAB 0257 5810 49

Imię i nazwisko właściciela konta: MKA MUSIC

❏ Dwie płatności w trakcie bloku- przelewem na poniższe konto bankowe

IBAN, numer konta bankowego: NL77 KNAB 0257 5810 49

Imię i nazwisko właściciela konta: MKA MUSIC

Pierwsza rata przed rozpoczęciem bloku (spójrz na daty poniżej)

Druga rata nie później 30 dni po rozpoczęciu bloku

● Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania tego dokumentu przez ucznia/opiekuna
prawnego. Istnieje możliwość zmiany obranego pakietu lekcyjnego lub kompletnej
rezygnacji z zajęć po każdym semestrze. Szkoła MKA Music ma 4 semestry w roku
szkolnym, 5 lub 10 lekcji na dany semestr.

● Podpisując poniżej, uczeń/ opiekun prawny deklaruje, że zgadza się polityką studia
(do zapoznania się w dalszej części dokumentu), oraz z opłatami z którymi wiąże się
nauka w szkole MKA Music.

● Podpisując, uczeń/opiekun prawny deklaruje, że zasady studia, kwoty płatności i
zasady rezygnacji z zajęć zostały mu przedstawione i załączone do tego dokumentu.

Podpis ucznia lub opiekuna prawnego: Podpis MKA Music:

Data, miejsce:..........................................................................................
Podpisaną umowę prosimy o przesłanie w postaci PDF na adres mailowy: info@mkaofficial.com lub przesłanie pocztą na
adres: Olivier van Noortstraat 9C, 3071PG Rotterdam (proszę zachować kopię dla siebie, przed wysłaniem oryginału).

mailto:info@mkaofficial.com


CZĘŚĆ II: Taryfy lekcyjne w sezonie 2019/2020

Taryfy i zasady płatności:
● Podpisując “CZĘŚĆ I” tego dokumentu, uczeń/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do

utrzymania umowy i związanych z nią opłat do końca trwania semestru.
● Zerwanie umowy jest możliwe tylko pomiędzy semestrami, po pisemnej informacji ze strony

ucznia.
● Istnieje możliwość płatności za lekcje w dwóch terminach w semestrze.
● Istnieje możliwość zapisania się w trakcie trwania bloku, nie później niż 5 tygodni przed

końcem bloku. Uczeń wówczas jest zobowiązany do zakupu mniejszego pakietu- 5 lekcji, aby
mieć pewność, że uda mu się ten pakiet skończyć przed końcem semestru. Jeśli uczeń
chciałby zmienić pakiet na 10 lekcji na kolejny semestr, prosimy o informację na maila
szkoły, najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem się kolejnego semestru.

Numer
semestru:

Data rozpoczęcia i zakończenia
bloku:

Okres wakacyjny, dni wolne od szkoły:

I 31 sierpnia 2020 - 15 listopada 2020 19 października 2020 - 25 października
2020 (Herfstvakantie)

II 16 listopada 2020 - 7 lutego 2021 19 grudnia 2020  - 3 stycznia 2021
(Kerstvakantie)

III 8 lutego 2021 - 25 kwietnia 2021 22 lutego 2021 - 28 lutego 2021
(Voorjaarsvakantie)

IV 26 kwietnia 2021 - 18 lipca 2021 1 maja 2021 - 9 maja 2021 (Meivakantie)

Okres
wakacyjny

19 lipca 2021 - 30 sierpnia 2021

CENNIK ZAJĘĆ
PAKIET UCZNIOWIE

DO 20 ROKU ŻYCIA
UCZNIOWIE

OD 21 ROKU  ŻYCIA
Lekcje indywidualne 30-minutowe:
(tylko dla dzieci do 7-go roku życia)
10 lekcji (raz na tydzień)
5 lekcji (raz na dwa tygodnie)
Lekcje indywidualne 40-minutowe:
10 lekcji (raz na tydzień)
5 lekcji (raz na dwa tygodnie)
Lekcje w duecie 40-minutowe:
10 lekcji (raz na tydzień)
5 lekcji (raz na dwa tygodnie)
Lekcje grupowe (od 3-6 os, 60 min.):
10 lekcji, (raz na tydzień)

€ 299,-
€ 165,-

€ 329,-
€ 199,-

€ 249,-/1 os.
€149,-/1 os.

140,-/1 os.

-
-

€ 399,-
€ 239,-

€ 299,-/1 os.
€ 165,-/1 os.

169,-/1 os.

Co musisz wiedzieć rozpoczynając zajęcia w szkole MKA Music:
Płatności:

● Płatności za zajęcia odbywają się poprzez przelew bankowy. Istnieje możliwość
opłaty w dwóch ratach w trakcie trwania semestru. Prosimy wówczas o zaznaczenie
odpowiedniej tabeli w metodzie płatności przy umowie (2 strona tego dokumentu).

● (Pierwsza) wpłata musi zostać dokonana z góry, przed rozpoczęciem się semestru
lekcyjnego (nie przed pierwszymi zajęciami z nauczycielem).



● Podpisanie tego dokumentu ma moc prawną. Opłaty muszą być dokonywane do 7 dni
od otrzymania faktury. Jeśli opłata nie zostanie odnotowana, MKA Music wysyła
przypomnienie o zapłacie. Jeśli wpłata ostatecznie nie zostanie dokonana, sprawa
zostaje przekierowana do biura windykacyjnego w Holandii- Billincasso.nl. Opłaty
windykacyjne będą dodatkowo nałożone na ucznia/opiekuna prawnego. Kwoty
dodatkowych opłat są zależne od wysokości kwoty, z której opłatą uczeń/opiekun
prawny ucznia zalega.

Dni wolne od szkoły, oficjalne święta narodowe i religijne
● Szkoła MKA Music podąża planem rocznym według szkół podstawowych w regionie

Regio Midden. Dni wolne są dostępne są na stronie internetowej szkoły.
● Uwaga: Uczniowie uczęszczający na zajęcia w weekendy mają również lekcje w

weekend poprzedzający wolny tydzień (patrz na 3-cią stronę tego dokumentu, gdzie
podane są dokładne dni wakacyjne).

Odwoływanie lekcji z przyczyn chorobowych i innych:
● Uczeń może tylko raz na dany semestr przełożyć jedną lekcję. Musi się to odbyć z

24-godzinnym wyprzedzeniem, informując bezpośrednio nauczyciela prowadzącego.
Nauczyciel przełoży zajęcia na termin dla niego możliwy. Jeśli propozycja nowej
daty/godziny lekcyjnej nie jest dogodna dla ucznia, wówczas lekcja przepada. Jeśli
uczeń zgłosi swoją nieobecność w czasie krótszym niż 24 godziny- lekcja przepada.

● Jeśli uczeń opuści więcej lekcji w semestrze- lekcje liczone są jako odbyte. W
żadnym wypadku nie będzie refundacji, ani nadrabiania zajęć opuszczonych więcej
niż jeden raz w semestrze.

● W wypadku gdy uczeń opuszcza drugą i więcej lekcji w semestrze, nauczyciel ma
obowiązek dostarczyć mailowo materiały w postaci: PDF, filmu YT, artykułu- na
podstawie których to materiałów uczeń może nadrobić samodzielnie swoje
nieobecności.

● W przypadku gdy w trakcie semestru uczeń odkrywa u siebie chroniczną chorobę, lub
chorobę która nie pozwala mu fizycznie uczęszczać na zajęcia, lub z powodu urazu
ciała uczeń nie może wykonywać aktywności niezbędnych na zajęciach lekcyjnych-
prosimy o zgłoszenie tej sprawy do administracji szkoły, z kopią dokumentu od
lekarza  potwierdzającą niedyspozycyjność, na maila: info@mkaofficial.com

● W przypadku gdy nauczyciel zgłasza swoją niedyspozycyjność, nauczyciel ma
wówczas obowiązek znaleźć drugi termin dogodny dla ucznia, aby daną lekcję
nadrobić. Jeśli uczeń i nauczyciel nie są w stanie ustalić nowego terminu, będzie
przydzielony dla ucznia nauczyciel na zastępstwo.

Prywatność i mienie ucznia oraz opiekuna prawnego:
● MKA Music zapewnia, iż dane uczniów i opiekunów prawnych są przechowywane w

ścisłej tajności i używane są tylko i wyłącznie do potrzeb administracyjnych szkoły.

Rezygnacja z zajęć, lub zmiany w pakiecie lekcyjnym:
● Uczeń/opiekun prawny ucznia może zrezygnować lub zmienić pakiet lekcyjny po

każdym semestrze.
● W przypadku rezygnacji/ zmiany pakietu informacja musi zostać dostarczona

pisemnie na adres mailowy szkoły: info@mkaofficial.com najpóźniej miesiąc
kalendarzowy przed końcem bloku. Zgłoszenie rezygnacji w okresie krótszym
niż miesiąc kalendarzowy będzie skutkować kontynuacją opłat za kolejny
semestr.

mailto:info@mkaofficial.com


Informacje końcowe:
● Lekcje z nauczycielem ustalane są dokładnie co do minuty. Upewnij się, że

przychodzisz na zajęcia czas. Jeśli się spóźnisz- będziesz mieć krótszą lekcję.
● Zawsze miej przy sobie numer telefonu swojego nauczyciela. Będziesz go

potrzebować kiedy będziesz na miejscu.
● Daty rozpoczęcia semestrów i przerw wakacyjnych zmieniają się w każdym roku

szkolnym. Daty na następujący rok szkolny są wprowadzane w wakacje
poprzedzające dany rok szkolny, nie później niż dwa miesiące przed jego
rozpoczęciem- informacja o nowym rozkładzie jest wysyłana mailowo do uczniów.

● Obecne terminy semestrów, oraz dni wolne od szkoły znajdziesz na stronie
internetowej szkoły www.mkaofficial.com oraz przy każdym bloku otrzymasz
wiadomość z przypomnieniem o końcu bloku.

http://www.mkaofficial.com

