Szkoła Języków Obcych Hiromi
Umowa
Zawarta w dniu …..................2022r w Bielsku-Białej pomiędzy:
Izabelą Duszyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Hiromi IZABELA
DUSZYŃSKA nr NIP 9372488221, z siedzibą pod adresem ul. 11 Listopada 60-62,
43-300 Bielsko-Biała
w dalszej części umowy zwanym Szkołą Języków Obcych Hiromi lub Szkołą,
reprezentowanym przez
a
Imię i Nazwisko uczestnika kursu/opiekuna prawnego uczestnika kursu:
…...........................................
w dalszej części umowy zwanym Zamawiającym
Adres zamieszkania: ….....................................................
Seria i numer dowodu osobistego lub PESEL: ….............................
Data urodzenia uczestnika kursu: …...................................
Adres e-mail: …..............................................
Telefon kontaktowy: …..........................................
Uczestnicy kursu (Imię i nazwisko): 1. …................................
2.
3.
Telefon kontaktowy uczestnika:
1. ….......................................
2.
3.
w dalszej części umowy zwanym Uczestnikiem
Wszelkie oświadczenia i zobowiązania składane i przyjmowane w drodze tej
umowy obciążają Zamawiającego.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Szkoła zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi naukę wybranego języka obcego
w Szkole Językowej Hiromi na warunkach przyjętych w niniejszej umowie.
2. Uczestnik deklaruje naukę języka …........................................ w grupie.
§2
ORGANIZACJA KURSU
1. Liczba osób w grupie kursu liczy od 5 do 9 osób. Kurs obejmuje 34 zajęcia w
wymiarze po 90 minut.
2. W wyjątkowych przypadkach Szkoła może uruchomić grupę, w której są 4 osoby
lub 3 osoby w wymiarze 75 minut tygodniowo. O decyzji uruchomienia kursu oraz o
cenie w jakiej ma odbyć się kurs o liczbie uczestników mniejszej 5 osób zostaną

poinformowani wszyscy Zamawiający w grupie.
3. Grupa 3 lub 4 osobowa zostanie uruchomiona tylko za zgodą wszystkich osób
biorących udział w kursie. W przypadku braku zgody, umowę kursu można
wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.
4. Harmonogram zajęć zostanie ustalony na podstawie dyspozycyjności wszystkich
Uczestników kursu i w porozumieniu z nimi najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem
zajęć.
5. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne dni
wolne od zajęć szkolnych wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN
co zostanie uwzględnione w harmonogramie zajęć.
6. Organizator zapewnia Uczestnikowi warunki do nauki języka obcego przez
odpowiednio dobrany program nauczania, zapewnienie materiałów dydaktycznych,
wykwalifikowaną kadrę lektorów, pomoc w odbyciu kursu, organizację i obsługę
administracyjną.
7. Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie Szkoły przy ulicy 11
Listopada 60-62 w Bielsku-Białej lub online. Forma zajęć zostanie ustalona z
Uczestnikami kursu.
§3
CZAS TRWANIA UMOWY I ZAPŁATA
1. Umowa zawarta jest na okres od …..............2022r do 30.08.2023 roku i obejmuje
kurs nauki języka obcego w grupie.
2. W okresie objętym umową będą realizowane zajęcia w wymiarze określonym w §
2 pkt. 1 i 2. W czasie trwania umowy Uczestnik ma prawo uczestniczenia w
zajęciach grupowych z wskazanego w § 1 pkt 2 niniejszej umowy języka, w cenie
określonej w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
3.Zamawiający dokonuje zapłaty wskazanej w § 3 pkt 2 zgodnie z Cennikiem
(Załącznik nr 1) na następujący numer konta bankowego:
10 1050 1070 1000 0092 0732 5680
Hiromi Izabela Duszyńska
Ul. 11 Listopada 60-62
43-300 Bielsko- Biała
W tytule przelewu koniecznie wpisać imię i nazwisko kursanta
3.Szkoła ma prawo nie dopuścić do udziału w zajęciach osoby, która nie uiściła
zapłaty za kurs zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 1).
3. Zaliczka za kurs określona w Cenniku (Załączniku nr 1) nie jest zwracana w
przypadku rezygnacji kursanta z kursu w Szkole w terminie krótszym niż 7 dni do
rozpoczęcia kursu. Zaliczka jest pożytkowana na organizację grupy szkoleniowej.
4. Zaliczka zwracana jest uczestnikowi kursu jeżeli kurs, na który zadeklarował się
uczestnik nie zostanie uruchomiony z przyczyn leżących po stronie szkoły np: zbyt
mała liczba uczestników, niemożność dopasowania terminu do dyspozycyjności
uczestnika kursu, brak lektora lub wolnej sali.

5. W przypadku rozwiązania umowy, Szkoła zwraca uczestnikowi kursu pozostałą
wpłaconą kwotę za niewykorzystane zajęcia, przy czym w przypadku rozwiązania
umowy kursu zgodnie z § 5 nie przysługują zniżki wskazane w Cenniku (Załącznik
nr 1).
§4
WARUNKI PROWADZENIA KURSU
1. W trakcie trwania kursu w zajęciach stacjonarnych może uczestniczyć wyłącznie
zdrowa osoba, która nie wykazuje objawów choroby zakaźnej.
2. W przypadku wystąpienia u uczestnika kursu objawów choroby zakaźnej uczestnik
zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia szkoły o tym fakcie.
3. W przypadku niemożności uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych, na życzenie
Uczestnika, Szkoła w miarę możliwości technicznych zapewni udział w zajęciach w
formie online dla tego Uczestnika.
4. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
5.Uczestnicy kursów oferowanych przez Szkołę są zobowiązani do przestrzegania
zasad BHP oraz zasad sanitarnych obowiązujących w czasie trwania zajęć.
6.Niedostosowanie się przez uczestnika do wskazanych w § 4 pkt. 5 zasad będzie
skutkowało niedopuszczeniem go do zajęć.
7. W przypadku niedopuszczenia uczestnika do zajęć na podstawie § 4 pkt 6, Szkoła
nie będzie naliczać opłat.
§5
WYPOWIEDZENIE UMOWY
1.Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2.Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu w którym złożono wypowiedzenie umowy i kończy się z ostatnim dniem
tego miesiąca.
3. Wypowiedzenie musi zostać dokonane z zachowaniem formy pisemnej opatrzonej
własnoręcznym podpisem Zamawiającego.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Szkoła
zwróci Zamawiającemu należność za wykupione (opłacone), a
niewykorzystane zajęcia z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia, o którym
mowa w §5 pkt 2.
§6
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
1.Cena kursu uwzględnia wszystkie materiały szkoleniowe niezbędne do realizacji
kursu, w tym oryginalny podręcznik.
2. Zamawiający kurs otrzymuje podręcznik na czwartych zajęciach kursu grupowego.
3.Cena podręcznika zawiera się w pierwszych 4 ratach zapłaty za kurs i jest płatna w
4 równych częściach.
4.Wraz z zapłatą czwartej raty za kurs podręcznik staje się własnością uczestnika
kursu.

5.W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego przed zapłatą 4 raty za
kurs, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty reszty ceny podręcznika.
6. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, który wybrał płatność w
1 lub 2 ratach, przed upływem 4 miesięcy od rozpoczęcia kursu, Zamawiający
otrzyma zwrot zgodnie z §5 pkt 4 pomniejszony o pozostałą należność za podręcznik.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt szkoły po ukończeniu kursu w celu
kontynuacji kursu w nowym semestrze lub roku szkolnym.
2. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla
każdej ze stron.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową obowiązuje Kodeks
Postępowania cywilnego i Kodeks Cywilny.
4.Umowa jest ważna wraz z załącznikami do umowy.
Załącznik nr 1 CENNIK
Załącznik nr 2 KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgody (prosimy o zaznaczenie krzyżykiem)
□ Zamawiający zawierając tę umowę jako osoba nieprowadząca działalności
gospodarczej żąda wystawienia faktury na dane:
a) Zamawiającego
b) innej osoby wpłacającej (gotówką lub przelewem). Prosimy podać dane
osoby, na którą wystawiać faktury
….............................................................................
….............................................................................
….............................................................................
□ Zamawiający zawierając tą umowę jako osoba prowadząca działalność
gospodarczą żąda wystawienia faktury na dane (prosimy podać NIP firmy):
….............................................................................
□ Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą mailową na adres email: …...................................................
□ Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych
wydarzeniach i promocjach w szkole w formie newslettera na adres e-mail:
….................................................................

Zlecający

Szkoła

