UMOWA NA KURS ROCZNY

UMOWA Nr ............. / 20................................ r. zawarta w Szczecinie, w dniu ............................... r.

między ..........................................................................................................................................................................
PESEL ..................................., adres ...............................................................................................................................
(podać pełny adres wraz z kodem)

(adres korrespondencyjny ........................................................................................., tel. kontaktowy ..................................
e-mail ...............................................................) o nr dowodu osobistego / paszportu* nr i seria ..............................................
zwaną/zwanym dalej Płatnikiem, a Ars Atelier, z siedzibą Pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, NIP 852-219-63-60, reprezentowanym przez
Mikołaja Materne zwanym dalej Szkołą. Płatnik jest dalej zwany także Uczestnikiem / Płatnik jest opiekunem prawnym:
............................................................................................................................................ (data ur. ........................)
(imię i nazwisko Uczestnika)
– osoby zwanej dalej Uczestnikiem.*
Pkt 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Uczestnikowi przez Szkołę szkolenia z zakresu ........................................................
................................................................................................................... . Pełny kurs obejmuje 132 godziny lekcyjne.
Pkt 2. Umowa zostaje zawarta na okres od ................................. 20............ roku do ................................. 20........... roku.
Pkt 3. Zajęcia odbywać się będą w godzinach .................... – ..................... w ........................................ .
Pkt 4. Szkoła zapewnia podstawowe materiały potrzebne do pracy na zajęciach uwzględnione w odrębnym Regulaminie szkolenia oraz drobny
poczęstunek.
Pkt 5. Koszty zajęć:
a) podstawowy koszt zajęć grupowych bez zobowiązań niniejszej umowy wynosi 25,00 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną.
b) promocyjny koszt zajęć na warunkach niniejszej, zobowiązującej umowy wynosi 15,00 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną.
Pkt 6. Udzielony rabat na godzinie lekcyjnej wynosi 10,00 zł brutto.
Pkt 7. Zajęcia odbywają się w blokach po 4 godziny lekcyjne. Płatnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty (kwoty brutto) za szkolenie w 1 racie
w wysokości ............................ zł, słownie: ..................................................................................................................
(wliczone 180,00 zł rabatu za formę płatości) , płatnej do..................................... .
Pkt 8. Nieobecność Uczestnika na zajęciach (lub ich skracanie) nie zwalnia Płatnika z opłat. Szkoła nie odpowiada za niestawienie się Uczestnika na
zajęciach, lub ich skracanie.
Pkt 9. W przypadku nieodbycia zajęć z winy Szkoły, lub braku nauczyciela, Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa lub odpracowania
zajęć w innym terminie.
Pkt 10. W przypadku nieodbycia zajęć z winy Szkoły, braku zastępstwa lub braku odpracowania w innym terminie Płatnikowi zostaną zwrócone lub
odliczone koszty za pominięte zajęcia w przeliczeniu za godzinę lekcyjną wynikającą z Pkt 5b niniejszej umowy.
Pkt 11. W przypadku braku zajęć z winy Szkoły przez 3 kolejne terminy Płatnik ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez żadnych konsekwencji.
Pkt 12. Umowa może zostać rozwiązana przez Płatnika w każdym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ale tylko
w formie pisemnej. Rozwiązując umowę przed czasem w każdym innym przypadku niż wskazane w Pkt 11, Płatnik jest zobowiązany uiścić
karę umowną w wysokości 200,00 złotych brutto.
Pkt 13. W przypadku rozwiązania umowy przed czasem wskazanym w Pkt 2 niniejszej umowy, strony zobowiązane są do rozliczenia realnych
kosztów zajęć od pierwszego dnia zajęć (podanego w Pkt 2 niniejszej umowy) do dnia wieńczącego jednomiesięczny okres wypowiedzenia,
według stawki za godzinę lekcyjną wynikającą z Pkt 5b niniejszej umowy.
Pkt 14. Za rozwiązanie umowy przed czasem przez Płatnika uważa się także złamanie przez Uczestnika/Płatnika postanowień niniejszej umowy,
złamanie Regulaminu szkoły lub złamanie Regulaminu podejmowanego szkolenia.
Pkt 15. Płatnik oświadcza, iż Uczestnik jest zdolny do odbycia szkolenia, a w szczególności nie cierpi na żadne dolegliwości, zarówno fizyczne, jak
i psychiczne, które uniemożliwiałyby jego uczestnictwo w kursie.
Pkt 16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika/Płatnika osobom trzecim.
Pkt 17. Podpisując niniejszą umowę, Płatnik oświadcza, iż on oraz Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu szkoły i Regulaminu podejmowanego
szkolenia.
Pkt 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Pkt 19. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym jej wypowiedzenia, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Pkt 20. Umowa ta wygasa wraz z zakończeniem szkolenia.
Pkt 21. Płatnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych do celów procesu rekrutacji i procedur administracyjnych
związanych z prowadzeniem szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na publikację, w materiałach szkolnych, wizerunku Uczestnika zawartego
w dokumentacji fotograficznej realizowanej w trakcie zajęć objętych szkoleniem.
Pkt 22. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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..............................................
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* niepotrzebne skreślić

