pieczątka firmy

UMOWA PROWADZENIA KURSU
„JĘZYK ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH”

Umowa zawarta dnia .................................… w Toruniu pomiędzy
Akademią Nauki Ewelina Kornowicz, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP: 9561856565, REGON:
341569983, zwana dalej Szkołą
a
Panem / Panią..................................................................................................................................
Adres zamieszkania..........................................................................................................................
........................................................................................................................………………………..
PESEL ......................................................................................................................………………..
Numer telefonu ..............................................................................................………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………………………..
§1
Przepisy ogólne

1. Umowa w ramach kursu „Język angielski dla dorosłych" określa zasady przyjmowania zgłoszeń,

2.
3.

procedury kwalifikowania uczestników do udziału w kursie, warunki organizacji kursu oraz warunki
ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, a także procedury
w przypadku rezygnacji z udziału z kursu w trakcie trwania kursu oraz zasady płatności.
Kurs przewiduje 110 godzin nauki języka angielskiego, tj. 55 spotkań, realizowanych od października
2018r. do lipca 2019r.
Liczebność grupy wynosi od 10 do 14 osób.
§2
Postanowienia programowo – organizacyjne

1. Zapisy odbywają się internetowo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
2.
3.

stronie internetowej lub telefonicznie.
Szczegółowy harmonogram kursu będzie dostępny po wystartowaniu grupy.
Zajęcia odbywać się będą w systemie 2 razy w tygodniu po 2 godziny (2x50min) z przerwą 10 minut.
Zajęcia przewidziane są od poniedziałku do soboty w godzinach rannych, popołudniowych
i wieczornych.

§3
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Proces rekrutacji

1. Proces rekrutacji będzie odbywał się do końca września 2018r.
2. Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub telefonicznie.

3. Warunkiem przystąpienia do kursu i jednocześnie gwarancją zarezerwowania miejsca w grupie jest
podpisanie umowy szkoleniowej, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnienie
kwestionariusza osobowego.
4. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w trakcie trwania rekrutacji, utworzona zostanie lista
rezerwowa.
5. Zgłoszenia, które wpłynął po wyznaczonym terminie trafią na listę rezerwową.
6. W ramach rekrutacji zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny na dany poziom językowy. Test
przeprowadzony będzie w siedzibie Akademii Nauki obowiązkowy dla osób zakwalifikowanych
(z wyjątkiem osób zaczynających naukę języka angielskiego od podstaw - A1).
§4
Warunki prowadzenia kursu

1. Zajęcia odbywać się będą w systemie 2 razy w tygodniu po 2 godziny (godzina lekcyjna 50 minut).
Zajęcia od poniedziałku do soboty w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych.

2. Podręcznik do nauki języka angielskiego jest kosztem dodatkowym Kursanta. Podręcznik zostanie
wybrany przez Metodyka Szkoły, a Kursant otrzyma informację o tytule po rozpoczęciu kursu.

3. Obecność uczestnika na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo przez lektora za pomocą
sprawdzenia listy obecności.

4. Nieobecności Kursanta na zajęciach nie ulegają usprawiedliwianiu, ani odrabianiu.
5. Kursant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miesięcznej pomimo nieobecności na zajęciach
z powodu choroby, wyjazdu etc.

§5
Rezygnacje, płatności i łączenie grup

1. Koszt całości kursu przypadający na jednego Uczestnika wynosi 990 zł.
2. Stawka za 1 godzinę zajęć wynosi 9 zł. Płatność następuje w formie opłaty miesięcznej, tj. 99 zł
miesięcznie.

3. Opłatę za kurs można uiścić gotówką w siedzibie Akademii Nauki lub przelewem na konto:
mBank: 50 1140 2004 0000 3702 7513 6516

4. Kursant ma prawo złożyć rezygnację z kursu na następujących warunkach:
- złożyć pisemną rezygnację z kursu
- uiścić opłatę manipulacyjną związaną z rezygnacją z kursu w wysokości 300 zł.
5.

W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku zmniejszenia liczebności grupy Szkoła ma prawo dołączyć osoby na podobnym
poziomie językowym lub połączyć grupy.

§6
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Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa stanowi integralną część dokumentów podpisywanych przez uczestników
2.
3.
4.

kursu.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia kursu „Język angielski dla
dorosłych”. Przewidywany czas ukończenia realizacji kursu lipiec 2019r. Szkoła zastrzega sobie
prawo do wydłużenia czasu realizacji kursu.

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

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

Podpis Pracownika Akademii Nauki

Data i Czytelny Podpis Uczestnika
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