Szkoła Językowa
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33-300 Nowy Sącz
tel. 518 177 588
e-mail: info@myenglishschool.pl

Umowa o świadczenie usługi nauczania języka angielskiego
Zawarta w dniu ……………………………………… pomiędzy:
Szkoła Językowa my English School z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89b, NIP:
7122741244; REGON: 362310697, dalej zwaną Szkołą,
a
…………………………………………
zam. …………………………………………………………………….. dalej zwaną/ym Kursantem.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.
3.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki języka angielskiego.
Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia.
Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki
zawodowej.
4. Szkoła gwarantuje odpowiedni poziom językowy i metodyczny lektorów oraz ciągłość nauki. W
przypadku nieobecności nauczyciela, organizowane jest zastępstwo lub zajęcia zostają odrobione we
wspólnie uzgodnionym terminie.
5. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych, t. 2x45 minut.
6. W ciągu roku szkolnego realizowanych jest 72 godzin zajęć lekcyjnych. W przypadku dołączenia do
grupy po rozpoczęciu cyklu zajęć, ich ilość jest proporcjonalnie mniejsza.
7. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy.
8. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie roku
szkolnego z przyczyn niezależnych od Szkoły.
9. Szkoła umożliwi Kursantom zakup kompletu podręczników niezbędnych do nauki ze zniżką
uzyskaną w danym roku w księgarniach. Szkoła nie pośredniczy w kupnie-sprzedaży podręczników.
Może natomiast zorganizować sprzedaż (np. dostarczyć książki z księgarni).
10. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku zmniejszenia się liczby
kursantów w danej grupie, tj. poniżej 4 osób. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć do końca
danego miesiąca, w którym nastąpiło zmniejszenie się liczby osób.
11. Pozostałe zasady odbywania zajęć reguluje Regulamin Szkoły.
§ 2 OPŁATY
1.
2.
3.
4.

Nauka języków obcych prowadzona przez Szkołę jest odpłatna. Opłata za kurs wynosi …
miesięcznie. Opłata za godzinę lekcyjną wynosi …
Opłata za naukę wnoszona jest w 10 ratach miesięcznych. Pierwsza rata wynosi … i płatna jest do
…, ostatnia do ...
Kursant zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat, tj. do 10 dnia każdego miesiąca, w
którym odbywają się zajęcia.
Kursant może uregulować odpłatność za kurs we wcześniejszym terminie.
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5.

Opłaty za kurs należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Raiffeisen POLBANK S.A. o
numerze: 23 1750 0012 0000 0000 0477 8588. W rubryce „tytułem” w formularzu przelewu należy
umieścić imię i nazwisko Kursanta oraz nazwę miesiąca, za który realizowana jest wpłata.
§ 3 ROZWIĄZANIE UMOWY

1.
2.
3.
4.

Kursant ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym momencie.
Wypowiedzenie składa się na piśmie w sekretariacie Szkoły bądź przesyła listem poleconym, w
którym to przypadku za datę wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania przesyłki przez Szkołę.
W przypadku wypowiedzenia Umowy Kursant zobowiązany jest do uregulowania ewentualnych
zaległych płatności za wykorzystaną część kursu proporcjonalnie do liczby zajęć.
Szkoła może rozwiązać umowę gdy Kursant rażąco narusza warunki niniejszej Umowy oraz
Regulaminu Szkoły, bądź gdy zachowanie Kursanta stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub
efektywności nauczania innych osób w Szkole.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.
5.

Umowę zawiera się na czas trwania roku szkolnego, tj. do …
Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Kursant oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Szkoły oraz z cennikiem.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory związane z Umową rozstrzyga właściwy sąd, przy czym strony zobowiązują się do próby
polubownego ich rozwiązania.

…………………………………………………

…………………………………………………

Reprezentant Szkoły

Kursant

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie
przez my English School Natalia Rogowska z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89b:
a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących
informacji związanych z tokiem nauczania oraz funkcjonowaniem szkoły,
b) w celach statystycznych przy zachowaniu pełnej anonimowości danych,
c) w celu marketingu usług własnych, w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach
oferowanych przez nas.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości
email na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Nowy Sącz, dnia …………………………………….…..

……………………….…………..……………………………………

podpis
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