UMOWA KSZTAŁCENIA – WZÓR
Miejsce i data zawarcia umowy: Milanówek, dnia _________________
pomiędzy Sophia Języki Obce Karina Frejlich, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek,
NIP: 529-162-44-16 , reprezentowaną przez Karinę Frejlich - zwaną dalej Szkołą
a _____________________ adres zamieszkania: _________________________
____________________________ - zwanym dalej Słuchaczem
§1 Przedmiot umowy
1. Umowa dotyczy organizacji i przeprowadzenia kursu językowego przez
Sophia Języki Obce Karina Frejlich dla ________________________.
2. Umowa zostaje zawarta na rok szkolny 2017/18 z możliwością jej
rozwiązania opisaną w paragrafie 4 niniejszej umowy.
3. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu z języka
_________________
4. Szkoła zapewnia odpowiednią kadrę lektorską, programy nauczania,
warunki lokalowe i bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kursu.
5. Szkoła prowadzi nadzór metodyczny nad lektorami.
6. Kurs obejmuje jednostki lekcyjne po 60 minut każda.
7. Rozpoczęcie kursu nastąpi w momencie podpisania umowy zakończenie 22
czerwca 2018 (lub dłużej po ustaleniu).
8. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony zostanie podczas podpisania
umowy. (1h/tyg. lub 2h/tyg.*)1
9. Zajęcia nie odbywają się w święta, ferie szkolne, dni ustawowo wolne od
pracy, chyba że ustalono inaczej.
§2 Cena kursu
10.Opłata za uczestnictwo w kursie naliczana jest każdorazowo za dany miesiąc
według cennika (załącznik do niniejszej umowy) i płatna z góry do 10-go
każdego miesiąca.
1

* zakreślić odpowiednią opcję

11.Słuchacz zobowiązuje się do uiszczania opłat przelewem na rachunek nr
mBank: 24 1140 2004 0000 3402 4810 5850 lub gotówka w siedzibie firmy.
12.Słuchaczowi może przysługiwać rabat rodzinny uzależniony od liczby
członków rodziny uczęszczających na zajęcia naliczany indywidualnie.
13.Podręcznik jest kosztem słuchacza natomiast materiały uzupełniające są
wliczone w cenę kursu.
14.Szkoła nie pobiera innych dodatkowych opłat.
§3 Liczebność grupy
15.Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób.
16.Jeśli liczba osób w grupie spadnie, od następnego miesiąca następuje
wzrost opłat za zajęcia według cennika. Słuchaczowi przysługuje możliwość
rozwiązania umowy zgodnie z warunkami w §4.
§4 Rozwiązanie umowy
17.Słuchaczowi przysługuje 14-dniowy okres wypowiedzenia niniejszej
umowy. Umowa zostanie rozwiązania z końcem danego miesiąca po
złożeniu pisemnej rezygnacji.
§5 Postanowienia końcowe
18. 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.
19.Czasowa nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do
zmniejszenia opłaty za kurs.
20.W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły brakujące jednostki zostaną
odrobione w terminie dogodnym dla słuchaczy lub data zakończenia kursu
ulegnie przesunięciu.
21.W przypadku zajęć indywidulanych istnieje możliwość przełożenia zajęć nie
później niż 24h przed w formie pisemnej (e-mail: karinafrejlich@sophiajezykiobce.pl) lub SMS-em (512-238-034). Termin odrobienia zajęć ustala
się indywidualnie.

22.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla
każdej ze stron.
23.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.
Szkoła

Załączniki:
1. Cennik

Słuchacz

Załącznik do umowy nr _________
CENNIK
Przedszkole:

Ponadgimnazjalna/podstawowa

1 os – 60

1 os – 70

2 os – 40

2 os – 45

3 os – 35

3 os – 40

4 os – 30

4 os – 35

5 os – 25

5 os – 30

6 os – 25

6 os – 30

7-8 os – 20

7-8 os - 25

Szkoła Podstawowa klasy 0-6

Dorośli/Business/Professional:

1 os – 60

1 os – 80

2 os – 40

2 os – 50

3 os – 35

3 os – 45

4 os – 30

4 os – 40

5 os – 25

5 os – 35

6 os – 25

6 os – 30

7-8 os - 20

7-8 os – 25

Gimnazjum/ Szkoła Podstawowa
klasy 7-8
1 os – 65
2 os – 40
3 os – 35
4 os – 30
5 os – 30
6 os – 25
7-8 os - 20

