UMOWA KSZTAŁCENIA NR 123/03 A/B1

Miejsce i data zawarcia umowy: Szczecin, dnia 2017-08-28
pomiędzy Fokus Szkoła Języków Obcych Krzysztof Sobczak
Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin, NIP: 857-146-50-50
- zwanym dalej Szkołą a

Nowak Jan
Szczecina 72-000, Kwiatowa 100
- zwanym dalej Słuchaczem
§1 Przedmiot umowy
1. Umowa dotyczy organizacji i przeprowadzenia kursu językowego przez Szkołę Języków Obcych Fokus w Szczecinie.
2. Umowa zostaje zawarta na dwa semestry w roku szkolnym 2017/18 z możliwością jej rozwiązania opisaną w §5.
3. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu językowego: Język angielski, poziom: B1
4. Szkoła zapewnia odpowiednią kadrę lektorską, warunki lokalowe i bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kursu.
5. Szkoła prowadzi regularny nadzór metodyczny nad lektorami.
6. Kurs obejmuje 112 jednostek lekcyjnych po 45 minut każda.
7. Rozpoczęcie kursu nastąpi w połowie października 2017 r. a zakończenie w połowie czerwca 2018 r.
8. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony został w karcie słuchacza stanowiącej odrębną część niniejszej umowy.
9. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne podane w karcie słuchacza.
§2 Cena kursu
10. Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi po uwzględnieniu rabatów 1300 zł, słownie jeden tysiąc trzysta zł. i zero gr.
11. Słuchacz zobowiązuje się do zapłaty za kurs przelewem na rachunek bankowy Szkoły nr: 50 1020 5558 1111 1210 7730 0096.
12. Harmonogram wpłat został określony w karcie słuchacza.
13. Wszystkie rabaty udzielone Słuchaczowi rozliczane są w ostatniej racie.
14. Podręcznik oraz materiały uzupełniające są wliczone w cenę kursu, a Szkoła nie pobiera innych, dodatkowych opłat.
§3 Liczebność grupy
15. Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób. W wyjątkowych sytuacjach - szczególnie w okresie formowania się grup - ilość słuchaczy
w grupie może być tymczasowo większa.
16. Jeśli liczba osób w grupie spadnie poniżej 8, Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy.
§4 Okres próbny
17. Słuchaczowi przysługuje okres próbny w wymiarze 8 lekcji, po których może zrezygnować z kursu.
18. Wszystkie poniesione przez Słuchacza koszty zostaną w całości zwrócone w ciągu 7 dni od złożenia pisemnej rezygnacji.
19. Warunkiem uzyskania zwrotu jest dostarczenie Szkole przekazanego podręcznika w stanie nienaruszonym. W innym przypadku
wysokość zwrotu zostanie pomniejszona o 100 zł.
§5 Rozwiązanie umowy
20. Po okresie próbnym obie Strony obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie należy dostarczyć drugiej
Stronie na piśmie lub w formie e-maila.
21. Słuchaczowi przysługuje zwrot wpłaty za niewykorzystane zajęcia.
22. Wysokość zwrotu stanowi różnica pomiędzy całkowitą wpłatą, a kosztem wykorzystanych przez Słuchacza zajęć liczonych do końca
okresu wypowiedzenia.
23. Stawka jednostki lekcyjnej (45 min.) stosowanej do obliczania zwrotu wynosi 14 zł.
24. W przypadku wystąpienia niedopłaty za kurs Słuchacz jest zobowiązany do wyrównania Szkole należnych zaległości w terminie 14
dni od daty złożenia wypowiedzenia.
25. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak np. ewidentne zaniedbania ze strony Szkoły lub niestosowne zachowanie Słuchacza na
zajęciach umowa może zostać rozwiązana przez Strony w trybie natychmiastowym.
§6 Postanowienia końcowe
26. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z powodu niewystarczającej liczby chętnych, jednak nie później niż na 3 dni
przed jego rozpoczęciem. W takim przypadku Szkoła zwraca całą wpłatę w ciągu 3 dni od przekazania informacji o odwołaniu kursu.
27. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. Szkoła umożliwia bezpłatne konsultacje
(45 minut w miesiącu) w celu nadrobienia zaległości.
28. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły brakujące jednostki zostaną odrobione w terminie dogodnym dla słuchaczy lub data
zakończenia kursu ulegnie przesunięciu.
29. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz regulamin kursu.
Szkoła
Słuchacz

Załącznk do umowy: Karta Słuchacza z harmonogramem płatności

