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UMOWA KSZTAŁCENIA – WZÓR
Miejsce i data zawarcia umowy: Szczecin, dnia 01.09.2014 r.
pomiędzy Fokus Szkoła Języków Obcych Krzysztof Sobczak, Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin,
NIP: 857-146-50-50 , reprezentowaną przez Krzysztofa Sobczaka
- zwanym dalej Szkołą a
Janem Kowalskim
adres zamieszkania: ul. Polna 1/1, 00-111 Kowary
- zwanym dalej Słuchaczem
§1 Przedmiot umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Umowa dotyczy organizacji i przeprowadzenia kursu językowego przez Szkołę Języków Obcych Fokus.
Umowa zostaje zawarta na rok szkolny 2014/15 z możliwością jej rozwiązania opisaną w paragrafie 4 niniejszej umowy.
Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu: "Język angielski , poziom B1 ".
Szkoła zapewnia odpowiednią kadrę lektorską, programy nauczania, warunki lokalowe i bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kursu.
Szkoła prowadzi nadzór metodyczny nad lektorami.
Kurs obejmuje 108 jednostek lekcyjnych po 45 minut każda.
Rozpoczęcie kursu nastąpi w drugiej połowie października 2014 r. a zakończenie w drugiej połowie czerwca 2015 r.
Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony został w karcie słuchacza stanowiącej odrębną część niniejszej umowy.
Zajęcia nie odbywają się w święta, ferie szkolne, dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne podane w karcie słuchacza.

§2 Cena kursu
10. Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi po uwzględnieniu należnych rabatów 1200 zł , słownie tysiąc dwieście zł.
11. Słuchacz zobowiązuje się do uiszczania opłat przelewem na rachunek nr 50 1020 5558 1111 1210 7730 0096 w ratach i terminach zgodnych z
harmonogramem wpłat zawartym w karcie słuchacza.
12. Wszystkie rabaty udzielone Słuchaczowi rozliczane są w ostatniej racie.
13. Podręcznik oraz materiały uzupełniające są wliczone w cenę kursu.
14. 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 niż 10.
16. Jeśli liczba osób w grupie spadnie poniżej 8, Szkoła ma prawo – wyłącznie w porozumieniu ze słuchaczami - zmniejszyć ilość godzin, ustalić dodatkową
opłatę lub rozwiązać umowę zgodnie z warunkami opisanymi w paragrafie 4 niniejszej umowy.
§4 Rozwiązanie umowy
17. Słuchaczowi przysługuje 14-dniowy okres lekcji próbnych, w czasie którego może zrezygnować z kursu. Wpłacona uprzednio kwota zostanie w całości
zwrócona w ciągu 7 dni od złożenia pisemnej rezygnacji.
18. Po okresie próbnym obie strony obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie należy dostarczyć drugiej stronie na piśmie lub
w formie elektronicznej – e-mailem.
19. Słuchaczowi przysługuje zwrot części wpłaty za niewykorzystane zajęcia.
20. Wysokość zwrotu stanowi różnica pomiędzy całkowitą wpłatą a kosztem wykorzystanych zajęć naliczanych do końca okresu wypowiedzenia umowy.
21. Stawka jednostki lekcyjnej (45 min.) stosowanej do obliczania zwrotu wynosi 13 zł. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia wypowiedzenia
umowy.
22. Koszt wykorzystanych zajęć to ilość jednostek lekcyjnych, które zostały zrealizowane przez grupę od daty zapisu do końca okresu wypowiedzenia
umowy, pomnożonych przez stawkę za jedną lekcję w wysokości 13 zł.
23. W przypadku wystąpienia niedopłaty za kurs Słuchacz zobowiązany jest do wyrównania Szkole należnych zaległości w terminie 14 dni od daty złożenia
wypowiedzenia umowy.
§5 Postanowienia końcowe
24. 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 opłaconą sumę w ciągu 3 dni od przekazania informacji o odwołaniu kursu.
25. Czasowa nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W takich przypadkach Szkoła umożliwia bezpłatne
konsultacje w celu nadrobienia zaległości.
26. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły brakujące jednostki zostaną odrobione w terminie dogodnym dla słuchaczy lub data zakończenia kursu
ulegnie przesunięciu.
27. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie ma regulamin kursu i oceniania stanowiący odrębną część umowy oraz przepisy
kodeksu cywilnego.
Szkoła

Załączniki do umowy:
1. Regulamin kursu i oceniania
2. Karta słuchacza

Słuchacz

