Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (dalej „Umowa”)
Number umowy: GEGB/09/2018/040
Zawarta w dniu 01.09.2018 r.
Pomiędzy:
Geoff's English Geoff Boulton, ul. Adama Mickiewicza 12/5, 96-100 Skierniewice, NIP 8361835747,
representowaną przez Geoff Boulton, Dyrektor szkoły,
zwaną w treści umowy „Szkołą”.
a:
[firma/klient], lokowaną [adres],
representowaną przez: [osoba upoważniona do odbioru rachunki]
zwaną dalej „Klientem”.
Słuchaczem kursu będzie: [słuchacz]
§1
Przedmiot Umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki języka angielskiego.
Semestr jesienny rozpocznie się w dniu 01.10.2018 r. a zakończy 21.12.2018 r.
Kursant będzie uczestniczyć w zajęciach w ramach Kursu „Business English”.
Klient rezerwuje 16 godziny lekcyjne po 60 minut.
Zajęcia będą zaczynały się: [godzina lekcji]
Ustalony plan zajęć nie może ulegać zmianie. W sytuacji wyjątkowej możliwe jest przesunięcie zajęć na
najbliższy wolny termin w przeciągu tego samego tygodnia, pod warunkiem, że będzie taka możliwość.
§2
Opłaty

1.
2.
3.
4.

Klient zobowiązany jest do uiszczania opłaty w wysokości 1280.00 zł (80 zł za godzinę x 16 godzin).
Akceptując plan zajęc Kursant zobowiązany jest do obecności na zajęciach. W przypadku nieobecności
Kursanta klient zobowiązany jest ponieść koszt odwołanych zajęć, zgodnie z ustalonym wcześniej planem.
Jeżeli lekcja zostanie odwołana z winy szkoły, kolejny rachunek zostanie pomniejszony o 80 PLN za każdą
odwołaną godzinę zajęć. Ta sama zasada dotyczy zajęć nieodbywających się w związku ze świętem
narodowym.
Opłata zostanie podzielona na określone poniżej raty z terminem zapłaty:
Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4

5.

Cena
320,00 zł
320,00 zł
320,00 zł
320,00 zł

Termin płatności
15.10.2018 (14 dni po wystawieniu faktury)
15.11.2018 (14 dni po wystawieniu faktury)
17.12.2018 (14 dni po wystawieniu faktury)
16.01.2019 (14 dni po wystawieniu faktury)

Klient zobowiązuje się do uiszczania opłat określonych powyżej przelewem na rachunek w banku ING BANK
Śląski SA - 15 1050 1924 1000 0090 7823 8004.

§3
Obowiązki
1.
2.

Szkoła zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w realizacji procesu nauczania poprzez zapewnienie
dostępu online do materiałów przez Evernote i DropBox.
Kursant zobowiązuje się do systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
§4
Rozwiązanie umowy

1.
2.

Obie strony obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy. To oznacza, że Klient ponosi koszt
zajęć przez kolejne dwa tygodnie licząc od dnia rezygnacji. Wypowiedzenie należy doręczyć drugiej stronie
drogą elektroniczną na adres email geoff.pwsip@gmail.com.
W przypadku konieczności rozwiązania grupy z winy szkoły w trakcie semestru uczestnicy kursu mają prawo do
zwrotu opłaty za nieodbyte zajęcia bez okresu wypowiedzenia.
§5
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…............................................................
Geoff's English

…............................................................
Klient

