UMOWA O PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
Umowa nr. .....................
zwarta w Trzebnicy w dniu ……………………… 2017 r.
pomiędzy Panią Moniką Bielawą, zam. .............................................................................................,
nr i seria dowodu osobistego ……………………………… wydanego przez ………………………......
.................................................., zwana dalej Usługodawcą a
Panią/
Panem ………………………………………………………………………………………………………,
zam. ………………………………………………………………………………………, nr i seria dowodu
osobistego ……………………………… wydanego przez …………………………………………………
…………………………………………, tel: ………………………………, mail:……………………………
zwanej dalej Usługobiorcą
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie zajęć indywidualnych z języka
hiszpańskiego w wymiarze ………… godzin tygodniowo po ………… minut. Termin(y)
zajęć:
……………………………………………………………………………………………………
2. Zajęcia odbywać się będę w biurze Usługodawcy/domu Usługobiorcy1.
§2
CENA I REALIZACJA PŁATNOŚCI
1. Cena jednej lekcji języka hiszpańskiego dla Usługobiorcy wynosi: …………zł/60 min
2. Słuchacz zobowiązany jest do zapłacenia za zajęcia decydując się na jeden z poniższych
wariantów:
a. za każdy miesiąc z góry do 5-tego każdego miesiąca, na podstawie dokonanego
wyliczenia kwoty należnej według wzoru: np. 8 zajęć (daty) × 60 min./cena zajęć = kwota
należna;
b. za każdy miesiąc z dołu do 5-tego następnego miesiąca, na podstawie dokonanego
wyliczenia kwoty należnej według wzoru: np. 8 zajęć (daty) × 60 min./cena zajęć = kwota
należna;
przelewem na rachunek
bankowy: ……………………………………………………………………………………………–
w tytule prosimy o podanie kodu z umowy.
c. płatność gotówką po każdych zajęciach.
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3. W przypadku płatności z góry i odwołania zajęć niezgodnie z Regulaminem, Usługobiorca
nie ma prawa do zwrotu wpłaconej kwoty (za lekcje nieodbyte).
4. Za opóźnienie powyżej 10 dni w płatności w systemie „z dołu” Szkoła zastrzega sobie prawo
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz naliczenia odsetek
ustawowych.
5. Usługobiorcy przysługuje następująca zniżka2:
a. ………………………………………………………………………………………………………
(np. za drugiego członka rodziny, znajomego, za kontynuację, okazjonalna, np. 100 zł)
b. ………………………………………………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………………………………………………
6. Cena powyższa nie uwzględnia kosztów podręczników.
§3
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zwarta pomiędzy Stronami, na okres od
dnia ………………………………………… roku do dnia ………………………………………….
2. Obie strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia.
3. W przypadku wypowiedzenie umowy przez Usługobiorcę przedmiotowe wypowiedzenie
powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności i
a. przesłane listem poleconym (w którym to przypadku za datę wypowiedzenia uznaje się
datę otrzymania przesyłki)
b. lub mailowo na adres: kontakt@espanolparati.pl
4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed okresem na
jaki została zawarta, Strony rozliczają się na dzień faktycznego rozwiązania umowy, z
uwzględnieniem przeprowadzonych, do dnia faktycznego rozwiązania umowy, godzin
lekcyjnych.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę, ciąży na nim obowiązek
uregulowania płatności za wykorzystaną część kursu oraz za zajęcia przypadające na okres
30 dni od dnia skutecznego złożenia wypowiedzenia (lub wykorzystania tych lekcji).
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOWADCY
1. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z
zasadami etyki zawodowej.
2. W przypadku odwołania zajęć przez Usługodawcę Usługobiorca zostanie powiadomiony na
5 dni przed zaistnieniem tego faktu (z wyjątkiem sytuacji nagłych).
3. Wszystkie odwołane zajęcia odbędą się w terminie późniejszym uzgodnionym z grupą.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku rażącego zachowania uczestnika kursu, które mogłoby zagrażać zdrowiu lub
bezpieczeństwu.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługobiorca niniejszym potwierdza, że przed podpisaniem Umowy otrzymał Regulamin
świadczenia usługi i zapoznał się z jego treścią. Regulamin ten wiąże Strony.
2. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Panią Monikę Bielawę danych
osobowych uczestnika kursu w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.).
3. Usługobiorca wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie przez Panią Monikę Bielawę
zdjęć z uczestnikiem na stronie internetowej oraz w ofertach promocyjnych zgodnie z
ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, nr 24,
poz. 83 późn. zmianami)
4. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Usługodawca

Usługobiorca

……………………………………

…………………………………….

