UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / NIEMIECKIEGO
Zawarta w dniu…………………../..……………./……………….pomiędzy :
Szkołą Językową INFINITY Justyna Masłowska-Chróścicka
Z siedzibą w Strzelinie, ul. O.Langego 34
NIP : 914-125-38-19
Reprezentowaną przez Justynę Masłowską - Chróścicką , dalej zwaną Szkołą ,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
( Imię i Nazwisko Uczestnika Zajęć )
data urodzenia
……………………………………………………………………………………………………………….
Imię i Nazwisko Rodzica / Opiekuna Uczestnika Zajęć ( w przypadku osoby niepełnoletniej )
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Legitymującym się Dowodem Osobistym ( Seria / NR ):……………………………………………………………….
Zamieszkałą / łym :
Ul…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy :…………………………….miejscowość :………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy:………………………………………e-mail:………………………………………………………………….
dalej zwanym Rodzicem.

1.PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki języka angielskiego
/niemieckiego.
2.Szkoła gwarantuje odpowiedni poziom językowy i metodyczny lektorów oraz ciągłość nauki. W
przypadku zajęć odwołanych przez nauczyciela organizowane jest zastępstwo lub zajęcia zostają
odrobione w terminach określonych w rocznym rozkładzie zajęć.
3.Szkoła zastrzega sobie możliwość przeniesienia Uczestnika do innej grupy ze względów
edukacyjnych.
2.OPŁATY
1.Nauka języków obcych prowadzona przez Szkołę Językową INFINITY jest odpłatna. Ilość spotkań w
roku szkolnym to 36 jednostek zajęciowych, średnio po 4 godziny lekcyjne ( 45 minut ) w miesiącu .
Opłata za naukę wnoszona jest w 9 równych ratach miesięcznych.

2.Rodzic zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat tj. pierwszej do 5 października 2015,
kolejne do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca, tj. ostatnia rata płatna do 5 czerwca 2016 r.
3.W przypadku późniejszego dołączenia do grupy wysokość i ilość rat zostaje obliczona indywidualnie.
4.Nieobecność Ucznia na zajęciach nie umniejsza opłaty miesięcznej.

3.BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKA
1.Szkoła zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikowi Zajęć w czasie trwania zajęć
grupy, której jest członkiem.
2.W przypadku, gdy Uczestnik ma opuścić teren szkoły wcześniej niż godzina zakończenia zajęć grupy,
do której należy, niezbędna jest osobista obecność Rodzica lub jego pisemne upoważnienie ( dotyczy
Uczestników do IV klasy szkoły podstawowej włącznie ).

4.ROZWIĄZANIE UMOWY
1.Rozwiązanie umowy następuje po złożeniu przez Rodzica pisemnego oświadczenia na ręce
przedstawiciela szkoły. Obowiązuję miesięczny okres wypowiedzenia ( 1 miesiąc ).
2.Szkoła może rozwiązać umowę gdy Rodzice rażąco naruszają Umowę o Nauczanie Języka bądź gdy
zachowanie Uczestnika Zajęć stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub efektywności nauczania
innych osób w Szkole.
3.W przypadku złożenia rezygnacji lub rozwiązania umowy w ciągu roku szkolnego nadpłaty wynikające
z rozliczeń ratalnych nie będą zwracane.

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Strony zobowiązują się do rozpatrzenia spraw polubownie.
2.Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Rodzic oświadcza, że zapoznał się z cennikiem i rocznym rozkładem zajęć.
4.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………………………………………………..
Reprezentant Szkoły

……………………………………………………………..
Rodzic / Opiekun

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.2014 r.
poz.1182 ) Szkoła Językowa Infinity jest administratorem danych osobowych zbieranych w celu
świadczenia usługi zgodnej z niniejszą umową.
Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb
wykonywania wyżej wymienionej usługi. Oświadczam, że zostałem zapoznany z przysługującym mi
prawem do wglądu i dokonania zmian w moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika dla celów
marketingowych.

…………………………………………………………..
Rodzic / Opiekun

