
UMOWA 
 

Zawarta w Wejherowie w dniu ................. pomiędzy: 

"CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNYCH ABSOLWENT"  

z siedzibą w Olsztynie ul. Nefrytowa 14 – filia w Wejherowie Osiedle Kaszubskie 

27 reprezentowanym przez Janusza Krzysztofa Rączkiewicza, posiadającym NIP: 

739-010-83-92 zwanym ORGANIZATOREM KURSU  

a .............................................................................................................  

zamieszkałym w ................................................................................. 

tel .................................................................................................... 

posiadającym NIP: ...................................................................................... 

zwanym UCZESTNIKIEM KURSU 

1. Przedmiotem umowy jest nauka na "Kursie przygotowującym do egzaminu 

maturalnego".  

2. Uczestnik kursu podpisujący niniejszą umowę stwierdza, że spełnia warunki 

przyjęcia na kurs tj.: posiada ukończone liceum ogólnokształcące lub 

technikum  

3. Uczestnik kursu podpisujący niniejszą umowę zobowiązuje się uczęszczać na 

zajęcia objęte programem kursu:  

a.   

b.   

c.  

d.  

e.   

f.   

g.  

4. Z powodu nieobecności uczestnika kursu na zajęciach niezawinionych przez 

organizatora kursu nie ma on prawa do zwrotu całości, lub części opłaty za 

kurs.  

5. Uczestnik kursu ma prawo zrezygnować z zajęć najpóźniej po odbyciu  

2 spotkań wykładowych. Po tym terminie jest zobowiązany do wniesienia 

całej opłaty za kurs nawet wówczas, gdy przestaje uczęszczać na zajęcia.  

6. Opłata za kurs wynosi ………………… zł.  i może być wpłacana w całości, lub  

w ratach miesięcznych wpłacanych gotówką w sekretariacie. 



7. Opóźnienie w terminowym wniesieniu którejkolwiek z rat spowoduje 

naliczenie odsetek karnych w wysokości 0, 5% za każdy dzień opóźnienia - 

od wymaganej kwoty.  

8. Zaplanowane zajęcia mogą zostać przełożone, lub odwołane przez 

organizatora kursu, o czym zostaną poinformowani - z wyprzedzeniem - 

uczestnicy kursu.  

9. Umowa może być rozwiązana przez uczestnika kursu z zachowaniem  

1 miesięcznego pisemnego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty,  

w którym nastąpiło złożenie wypowiedzenia.  

10.Rozwiązanie umowy przez uczestnika kursu nie uprawnia go do ubiegania się 

o zwrot jakiejkolwiek części opłaty za kurs.  

11.Umowa może zostać rozwiązana przez organizatora kursu w przypadku 

ciągłej nieobecności uczestnika kursu na zajęciach trwającej przez okres  

4 kolejnych zaplanowanych zajęć. (nie uprawnia to uczestnika kursu do 

ubiegania się o zwrot jakiejkolwiek części opłaty za kurs).  

12.Zmiany w powyższej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

13.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego.  

14.Mogące wynikać ze stosunku objętego umową spory strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądowi Rejonowemu - Gospodarczemu w Kielcach.  

15.Wszelkie opłaty wynikłe z ewentualnego zarejestrowania niniejszej umowy 

obciążają uczestnika kursu.  

16.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron.  

17.Uczestnik kursu podpisując niniejszą umowę zgadza się na warunki podane 

mu przez organizatora kursu, oraz na przetwarzanie swoich danych 

osobowych do celów marketingowych "CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW 

EDUKACYJNYCH ABSOLWENT" zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych na podst. art. 23 ust. 1 pkt. 1, oraz art.29 z dn. 29.08.97 z póżń. 

Zm.) 

 

 
 
 
 
 
UCZESTNIK KURSU 

 
 
 
 

ORGANIZATOR KURSU 



 


