UMOWA
Kursu efektywnej nauki dla dzieci i młodzieży
zawarta w Rzeszowie w siedzibie Niepublicznej Placówki Oświatowej Rzeszów w dniu ............... pomiędzy:
Niepubliczna Placówka Oświatowa Akademia Nauki Rzeszów, Al. Sikorskiego 45d/11, 35-304 Rzeszów lub
ul. Panoramiczna 1
NIP: 8133730351 reprezentowana przez:
a. Sabina Pępek
Nr tel. 501 619 222 lub 883 770 691
Nr tel. (Sekretariat ul. Panoramiczna) 17 855 46 26
Nr tel. (Sekretariat Al. Sikorskiego) 17 200 01 40
1.

zwana dalej "Akademia"
a
2. .................................................................................................( dane rodzica lub opiekuna)
. zam. ul. .............................................................................., PESEL ............................................
nr tel. ......................................................, e:mail ………………………………………………
zwany dalej "Zgłaszającym"
zgłaszane dziecko/dzieci:
1.

......................................................... zam. ul. .............................................., PESEL ................................

2.

......................................................... zam. ul. .............................................., PESEL ................................

3.

......................................................... zam. ul. .............................................., PESEL ................................

4.

......................................................... zam. ul. .............................................., PESEL ................................

..

zwane dalej "Uczestnikiem"
§1
ZASADY OGÓLNE

3.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika w organizowanych przez Akademię Zajęciach
w ramach Kursu efektywnej nauki dla dzieci i młodzieży.
Kurs obejmuje łącznie 60 Zajęć lekcyjnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 lekcje zgodnie
z Harmonogramem Zajęć stanowiących załącznik do Umowy.
Dwa z wyżej wymienionych zajęć lekcyjnych przeznaczone są na spotkania warsztatowe z Rodzicami.

4.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku przy. Al. Sikorskiego 45d/11 lub ul. Panoramiczna 1

1.
2.

§2
ZASADY PŁATNOŚCI
1.
2.
3.

Cena Kursu wynosi 1900 zł (tysiąc dziewięćset złotych). Cena zawiera opłatę za materiały naukowe oraz
opłatę licencyjną w wysokości 290,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
Płatność dokonywana jest gotówką w siedzibie Akademii lub na rachunek bankowy Akademii
nr 10 1020 4405 0000 2702 0544 0864.
Zgłaszający wedle deklaracji wpłaci powyższą kwotę w całości lub w następujących ratach:
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I rata – 290 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych) płatna najpóźniej w dniu pierwszych zajęć ustalonych
wedle Harmonogramu Zajęć;
b) II rata – 230zł (dwieście trzydzieści złotych) płatna do dnia 10.10. 2019 r.
c) III rata – 230 zł (dwieście trzydzieści złotych) płatna do dnia 10.11. 2019 r.
d) IV rata – 230 zł (dwieście trzydzieści złotych) płatna do dnia 10.12. 2019 r.
e) V rata – 230 zł (dwieście trzydzieści złotych) płatna do dnia 10.01. 2020 r.
f) VI rata – 230 zł (dwieście trzydzieści złotych) płatna do dnia 10.02. 2020 r.
g) VII rata – 230 zł (dwieście trzydzieści złotych) płatna do dnia 10.03. 2020 r.
h) VIII rata – 230 zł (dwieście trzydzieści złotych) płatna do dnia 10.04. 2020 r.
Za dzień wpłaty uznaje się dzień uznania wpływu na rachunku bankowym Akademii lub dzień wpłacenia
gotówki w siedzibie Akademii.
Wpłata całości gotówki lub pierwszej raty jest warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Zajęć.
Akademia oferuję zniżkę, dla rodzeństwa Uczestnika w wysokości 10 % odliczonej od kwoty drugiego
Uczestnika, oraz 10 % od kwoty trzeciego i następnego Uczestnika będącego dzieckiem Zgłaszającego.
W przypadku rozpoczęcia przez Uczestnika kursu efektywnej nauki i kursu matematycznego, cena kursu
matematycznego jest obniżona o 10 %.
Zniżki, o których mowa powyżej ulegają anulacji w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zgłaszającego
na dodatkowy kurs lub/i w przypadku wypowiedzenia Umowy na kurs dla kolejnego Uczestnika. W takim
przypadku Zgłaszający zobowiązany jest dopłacić różnicę w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia Umowy.
§3
a)

4.
5.
6.
7.
8.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
1.
2.

3.

Zarówno Zgłaszający jak i Akademia ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdym czasie w formie
pisemnej lub email pod rygorem nieważności wraz z informacją o powodzie wypowiedzenia Umowy.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron Akademia zwróci Zgłaszającemu kwotę
za nieodbyte, a opłacone przez Zgłaszającego zajęcia przyjmując kwotę za jedne Zajęcia lekcyjne w
wysokości 54 zł (pięćdziesiąt cztery złote, 00/100) oraz dokona potrącenia kwoty za materiały dydaktyczne
oraz opłatę licencyjną w wysokości 290,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych). W przypadku ustalenia
kwoty do zwrotu przewyższającej kwotę wpłaconą przez Zgłaszającego, Zgłaszający zobowiązany będzie do
dopłaty do przedmiotowej kwoty.
Kwota za jedne Zajęcia lekcyjne, o której mowa powyżej nie dotyczy sytuacji, w której Zgłaszający
skorzystał ze zniżek opisanych w § 2 ust. 7 i 8 Umowy. W takiej sytuacji kwotę za Zajęcia lekcyjne ustala się
proporcjonalnie do w kwoty wpłaconej przez Zgłaszającego. Potrącenie o którym mowa powyżej stosuje się
odpowiednio.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.

5.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony zgodnie oświadczają, iż ewentualne spory mogące wystąpić w związku z realizacją postanowień
niniejszej Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mając przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie pisma i oświadczenia wymagane dla swej ważności formą pisemną będą doręczane osobiście lub
pocztą na poniższe adresy:
a) Dla Akademii: Niepubliczna Placówka Oświatowa Akademia Nauki Rzeszów, Al. Sikorskiego
45d/11, 35-304 Rzeszów;
b) Dla Zgłaszającego: …………………………………………………………………………….…..
Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zgłaszającego oraz
jednym dla Akademii.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika w celu realizacji
postanowień niniejszej Umowy zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) oraz polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Zapoznałem się z Umową, Regulaminem oraz Harmonogramem Zajęć i w pełni je akceptuję.
.................................................…..

.............................................................

Zgłaszający (data i czytelny podpis)

Akademia Nauki

Załączniki:
1.
2.

Regulamin Kursu efektywnej nauki dla dzieci i młodzieży,
Harmonogram Zajęć

OŚWIADCZENIA
-marketing-

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez Niepubliczną Placówkę
Oświatowa Akademia Nauki Rzeszów, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12 z późniejszymi zmianami)

…………………………………..
Zgłaszający (data i czytelny podpis)
OŚWIADCZENIE
-zgoda na utrwalenie wizerunkuWyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenia i publikowanie wizerunku Uczestnika (w formie fotograficznej i/lub
filmowej) przez Akademię, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994r. – Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05 z późn. zm. Jednocześnie Zgłaszający oświadcza, że zgoda dotyczy
fotografii i/lub materiałów filmowych przedstawiający wizerunek Uczestnika, dokumentujących wszelkie formy zajęć
podczas zajęć organizowanych przez Akademię w ramach Kursu. Rozpowszechnianie przez Akademię wizerunku
dziecka w formie fotografii i/lub materiałów filmowych może być realizowane bez ograniczeń czasowych.

…………………………………..
Zgłaszający (data i czytelny podpis)
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KWESTIONARIUSZ

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ..................................................................................................... ...........................
DATA URODZENIA DZIECKA…………………...................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA (OPIEKUNA):.......................................................................................... ..............
DOKŁADNY ADRES DO KORESPONDENCJI:............................................................................................. ........
……………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFON KONTAKTOWY:.....................................................................................................................................
E – MAIL:........................................................................................................................ ............................................

ANKIETA

PROSZĘ ZAZNACZYĆ ŹRÓDŁO UZYSKANIA INFORMACJI O KURSIE (znak X przy odpowiedniej
pozycji):


Biuletyn rozdawany w szkole nr….

………..



Biuletyn rozdawany w przedszkolu nr….

………..



Reklama na facebooku

………..



Strona internetowa Akademii



Znajomi



Inne (jakie?)

………..
………..
……………………………………………

…………………………………………
podpis rodzica lub opiekuna
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