UMOWA
zawarta dnia 15.09.2018. roku w Tarnowie Podgórnym pomiędzy:
LET’S ENGLISH Hanna Skorupska z siedzibą w Tarnowie Podgórnym na ul. Słonecznikowej 23, 62080, NIP: 972-028-69-40, regon: 631012351, reprezentowanym przez Hannę Skorupską – właściciela,
zwaną w dalszej części umowy Organizatorem
a
..........................................,
……………….,
zamieszkałego/ej ........................................................................................,
zwanego/ej w dalszej części umowy Uczestnikiem, tel. kontaktowy…………………………
§ 1.
Uczestnik weźmie udział w kursie języka angielskiego/niemieckiego zorganizowanego
przeprowadzonego przez Organizatora w swojej siedzibie lub w miejscu zamieszkania uczestnika.
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§ 2.
Prowadzony przez Organizatora kurs będzie się odznaczał poziomem merytorycznym i programem
tematycznym dostosowanym do możliwości, potrzeb i oczekiwań Uczestnika.
§ 3.
Organizator jest zobowiązany przygotować dla Uczestnika wzory kserokopii odpowiednich partii
wykorzystywanych na zajęciach materiałów dodatkowych.
§ 4.
Standardowo zajęcia szkoleniowe w ramach Kursu będą odbywać się w wymiarze 1 x 60/ 1x45/ 2x45 w
godzinach i dniach ustalonych przez strony.
§5
Organizator zapewni Uczestnikowi Kursu stałą możliwość bezproblemowego pozostawienia wiadomości
w godzinach od 8.00 do 18.00. Może do tego służyć automatyczna sekretarka telefonu stacjonarnego,
aktywna skrzynka poczty głosowej telefonu komórkowego, fax, SMS lub konto poczty elektronicznej.
§ 6.
Jeżeli przewidziane harmonogramem zajęcia szkoleniowe nie będą mogły odbyć się na skutek dowolnej
przyczyny leżącej po stronie Organizatora zobowiązany jest on zaproponować Uczestnikowi inny
dogodny dla niego i możliwy ze względów organizacyjnych (m.in. dostępność sali szkolenowej) termin
odrobienia tych zajęć.
§ 7.
W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć przez okres dłuższy niż dwa kolejne tygodnie Kurs
przejmie tymczasowo inna osoba wyznaczona przez Organizatora, aby zachować ciągłość kursu.
Jednocześnie organizator ma prawo do zmiany terminu zajęć w związku ze zmianami w każdym nowym
semestrze nauki.

§ 8.
Rozliczenia z tytułu odbytych zajęć będą dokonywane z góry, w czterech ratach na rok. Daty wpłat i
kwoty trzech pierwszych rat podane są na dokumentach, które otrzymuje słuchacz. Płatność każdej z rat
musi zostać opisana zgodnie ze wzorem zawartym w harmonogramie rat. Dokonanie pierwszej wpłaty
oznacza zawarcie umowy na sezon 2018/2019. Kwoty trzech pierwszych rat są stałe i nie podlegają
odliczeniom. Wszystkie odliczenia zostaną uwzględnione w ostatniej racie czwartej, której wysokość
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zostanie ewentualnie skorygowana. Pierwsza opłata wypada w październiku. Po wpłacie całości uczestnik
może otrzymać dowód wpłaty całej kwoty. Jeżeli słuchacz potrzebuje fakturę za kurs, należy to zgłosić
przed wpłatą pierwszej raty.
§ 9.
Za jedną godzinę lekcyjną (60 lub 45 minut) odbytych zajęć szkoleniowych Organizator otrzyma opłatę
brutto zgodną z cennikiem, który uczestnicy dostaną na zajęciach. Szkoła zastrzega sobie prawo
podniesienia stawki w momencie wprowadzenia podatku VAT na naukę języków obcych. Płatne są
wszystkie zajęcia bez względu na frekwencję uczestnika z wyjątkiem odwołanych przez szkołę (lektora).
§ 10.
Organizator ponosi koszty związane z przygotowaniem kursu, np.: opracowywanie programów, testów.
§ 11.
O ewentualnej rezygnacji z Kursu Uczestnik poinformuje Organizatora z przynajmniej miesięcznym
wyprzedzeniem. Rezygnacja nie zwalnia uczestnika z wniesienia opłaty za pełny semestr nauki.
Rezygnacja ta może skutkować całkowitym zerwaniem współpracy. Jednocześnie przy rezygnacji więcej
niż 1/3 grupy organizator ma prawo do renegocjacji opłaty lub do zawieszenia zajęć.
§ 12.
Organizator zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności w odniesieniu do wszelkich informacji
dotyczących Uczestnika. Wszystkie dane osobowe i kontaktowe podane przez uczestnika będą
wykorzystywane jedynie do kontaktów w sprawie organizacji i prowadzenia kursu językowego oraz
realizacji płatności za w/w kurs; w zgodzie z obowiązującymi przepisami RODO.
§ 13.
1. Niniejsza umowa dotyczy uczestnictwa w kursie od 15.09.18 do 21.06.19 Organizator może
rozwiązać niniejszą umowę natychmiastowo w wypadku nie uiszczenia opłat przez uczestnika lub
wypowiedzenia umowy dzierżawy lokalu szkoły.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku, gdy druga strona narusza postanowienia zawarte w przedmiotowej umowie.
§ 14.
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.
§ 15.
Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy lub zaistniałe w toku współpracy lub po
jej zakończeniu będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu.

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Hanna Skorupska
___________________
ZLECENIODAWCA

___________________
WYKONAWCA
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