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ANEKS Z DNIA ……………………. DO UMOWY O UDZIAŁ W ZAJĘCIACH  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KONINIE  

Zawartej w dniu ………………….………..... w Koninie, pomiędzy: 

Panem/Panią ……………………………………………………………….., legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym nr …………………….……, 

zamieszkałym/zamieszkałą w …………………………..………………………..…………………………………………………………………………..…………………………., 

nr tel: ……………………………………, …….……………..…………..…………., mail: ……….….………………………...…………………….……………………………………, 

będącym/będącą opiekunem prawnym dziecka (Uczestnika zajęć): 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………….……………..……………………………, data urodzenia ………………………..…………………,  

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………..…….……….………………………………..………………………… 

a 
Młodzieżowym Domem Kultury w Koninie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 3d, 62-510 Konin (wpisanym do Rejestru Instytucji 
Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Konina pod nr RIK-3, posiadającym nr NIP: 6652989939 i REGON: 302185939), 
Zwanym dalej MDK w Koninie lub MDK. 

§ 1. 
 

1. Niniejszym aneksem Strony zmieniają § 3. Przedmiot umowy. 

 
2. Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika zajęć w zajęciach organizowanych przez MDK w Koninie w roku kulturalnym 2020/2021: 

a. pod nazwą …………….…………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…, 

prowadzonych przez instruktora …………………………....………………….……………………………..…., których cena wynosi …………….. zł, 

b. pod nazwą …………….…………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…, 

prowadzonych przez instruktora …………………………....………………….……………………………..…., których cena wynosi …………….. zł, 

c. pod nazwą …………….…………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…, 

prowadzonych przez instruktora ……………………....……………………….……………………………..…., których cena wynosi …………….. zł, 

d. pod nazwą …………….…………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…, 

prowadzonych przez instruktora …………………………....………………….……………………………..…., których cena wynosi …………….. zł, 

3. Uczestnikowi zajęć przysługuje …………. % zwolnienie z płatności za zajęcia, z tytułu (można zaznaczyć tylko jedną kratkę): 
 

(  )   uczestnictwa w zajęciach MDK kilku osób z jeden rodziny, 
(  )   udziału przez uczestnika w więcej niż jednej formie zajęć organizowanych przez MDK., 
(  )   trudnej sytuacji rodzinnej lub majątkowej, 
(  )   Karty Rodziny 3 + (na okres ważności karty wg załączonej kserokopii karty), 
(  )   decyzji Dyrektora MDK w Koninie, o której mowa w § 4. pkt 9. i 10. umowy, 
(  )   zniżka dla pracowników MDK (wg Zarządzenia Dyrektora MDK w Koninie). 
 

4. Stała opłata miesięczna za zajęcia (wraz ze zwolnieniami) wynosi ……………………………………...….… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………..…………………………..)  

5. Wszelkie pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.  

6. Zmiany umowy zaczynają obowiązywać z pierwszym dniem miesiąca następnego po dniu podpisania niniejszego aneksu. 

 

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

Uczestnik zajęć/Opiekun prawny                                    Dyrektor MDK w Koninie 


