EUPROSCHOOLBeataSuszczak
NIP:669-204-65-69
Tel.+486606 71780

UMOWAOŚWIADCZENIEUSŁUGISZKOLENIOWEJ
naprzeprowadzeniezajęćzjęzykaangielskiego
Umowa
niniejsza,zwanadalejUmową,zawartowdniu12.09.2017r
pomiędzy:EUPROSCHOOLBeataSuszczak,NIP669 2046569,ul.Wańkowicza11,
75-445
Koszalin,zwanądalejEUPRO,reprezentowanąprzezBeatęSuszczak
a
………………………………………………………………………………………………..
(imięinazwiskorodzica)

zamieszkałym:………………………………………………………………………………...
telefon……………………………..

e-mail:………………………………….

zwanego
dalejKlientem,prawnymopiekunemdziecka:

………………………………………………………………………………………………..
(imięinazwiskodziecka)

§1.Postanowieniaogólne
1. EUPRO zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi edukacyjne, zwane dalej
Kursem,polegającenanauczaniujęzykaangielskiego.
2. Klient może rozpocząć kurs po podpisaniu Umowy lub po dokonaniu telefonicznego lub
osobistego zgłoszenia udziału w Kursie i akceptacji warunków świadczenia usług
edukacyjnych.
3. Kurs obejmuje 2 semestry łącznie 63 godziny lekcyjne w okresie 9 miesięcy. Termin
Umowyobejmujeokresod09.10.2017do20.06.2018.
§2.Opłaty
1. Za
świadczoneusługiEUPRObędziepobieraćbędzieopłatęwwysokości:
1260zł - płatne w 9 miesięcznych ratach po 140zł/m-c (słownie: sto czterdzieści złotych
0/100),płatnedo15każdegom-ca.
lub 
1197zł/rok (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 0/100), płatne
za
całyrokszkolnyzgóry,płatnedo30.10.2017r.(Uwzględnionorabat5%).
2. Dla
osóbkontynuującychnaukęwszkoleEUPROobowiązujerabat10%,czyli
1134zł - płatne w 9 miesięcznych ratach po 126zł/m-c (słownie: sto dwadzieścia sześć
złotych)

płatnedo15każdegom-ca.
1077zł/rok (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt siedem złotych 0/100), płatne za cały
rok
szkolnyzgóry,płatnedo30.10.2017r.(Uwzględnionorabat5%).
3. Klient zobowiązuje się uregulować opłatę miesięczną w równej wysokości za każdy
miesiącnaukizgóry,do15dnia
każdegomiesiąca,przelewemnarachunekbankowy:
INGBankŚląski
33105015591000009203047221
w
tytulewpłatypodającimięinazwiskodziecka

4. Opłata za Kurs jest stała i nie jest zależna od obecności ucznia na lekcjach lub ilości
godzin
lekcyjnychwmiesiącu.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby uczniów w grupie poniżej 4 osób, EUPRO ma
prawo
zmianyopłatoktórychmowawpkt.1wgobowiązującegocennika.
6. W przypadku rezygnacji z Kursu, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i jest
liczonyod1dniamiesiącanastępnego.
§3.Nauczyciele
1. EUPRO gwarantuje, że każdy nauczyciel przeszedł wieloetapowe postępowanie
kwalifikacyjne i jego poziom językowy oraz metodyczny pozwala na nauczanie języka
obcegonaodpowiednimpoziomie.
2. Każdy nauczyciel ma podpisaną z EUPRO umowę o zakazie konkurencji, która nie
pozwala mu uczyć bez pośrednictwa EUPRO osób, które korzystają lub korzystały
z usługEUPRO.
3. W przypadku choroby lub innej czasowej niemożności wykonywania pracy przez
nauczyciela,EUPROzobowiązujesięwyznaczyćodpowiedniezastępstwo.
§4.Lekcje
1. Lekcje odbywają się według ustalonego harmonogramu. Zajęcia odbywają się 2 razy
w tygodniu.Godzinalekcyjnatrwa45minut.
2. Zajęciaodbywająsięwgrupachod4do6osób.
3. Podstawą kursu jest podręcznik wyznaczony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Podręcznik powinien być zakupiony przez Klienta (Rodzica) i pozostaje do dyspozycji
ucznia.
4. Obowiązkiem Klienta (Rodzica) jest informowanie szkoły EUPRO o nieobecności
dzieckanalekcjilubteżodwołaniuplanowanychzajęć.
§5.Postanowieniakońcowe
1. Umowęsporządzonow2jednakowychegzemplarzach,pojednymdlakażdejzestron.


______________________
BeataSuszczak

__________________________
podpisKlienta
OŚWIADCZENIA

Oświadczam,żewyrażamzgodę:
-na
przetwarzaniemoichdanychosobowychdlapotrzebniezbędnychdorealizacjiumowy,
-na
otrzymywaniefakturydrogąmailowąnaadrespodanywumowie,
-na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek
mojego
dzieckazarejestrowanychpodczaszajęćiwarsztatów
-na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko w materiałach
promocyjnych oraz na stronie internetowej EUPRO i prowadzonych profilach internetowych
w celu informacji i promocji szkoły EUPRO. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie
DanychOsobowych;tekstjednolity:Dz.U.z2002r.Nr101,poz.926zezm.)
________________________________
miejscowość,data

__________________________
podpisKlienta

