UMOWA SZKOLENIOWA
NR ../MF/2017

Zawarta w dniu …………… w Opolu pomiędzy:
Piotrem Bębenkiem właścicielem Firmy „WERBEL” Doradztwo i Szkolenia - Kwitnące Horyzonty
ul. Przyszłości 9, 46-090 Popielów zarejestrowanym pod nr 960 w rejestrze ewidencji działalności
gospodarczej Wójta Gminy Popielów, zwanym w dalszej części umowy Szkoła

imię i nazwisko : ………………………………………………………………………..
data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………
adres zameldowania : …………………………………………………………………
pesel: ………………………………………………………………………………………….
adres do korespondencji: …………………………………………………………..
adres mailowy: …………………………………………………………………………..
telefon: ………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Słuchacz.

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków uczestnictwa Słuchacza w kształceniu
florystycznym.
2. Szczegółowy zakres kształcenia oraz harmonogram zajęć określa program nauczania, który stanowi
integralną część niniejszej umowy i z którym Słuchacz zapoznał się przed podpisaniem niniejszej
umowy, nie wnosząc do niego żadnych uwag.

Strona

4. Zajęcia odbywać się będą według załączonego harmonogramu w siedzibie Szkoły, ul. Miodowa 1,
45-676 Opole lub po wcześniejszym uprzedzeniu poza siedzibą szkoły.
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3. Kształcenie trwać będzie 12 miesięcy: 12 pięciodniowych spotkań, łącznie 480 godzin lekcyjnych,
po 45 minut każda.
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5. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, np. choroba wykładowcy, usprawiedliwiona
nadzwyczajnymi okolicznościami niemożność skorzystania z pomieszczenia do zajęć; Szkoła zastrzega
sobie możliwość odwołania zajęć w danym dniu i wyznaczenie nowego terminu ich odbycia. Nowy
termin zajęć ustalany jest w porozumieniu ze Słuchaczami. W przypadku niemożności ustalenia
nowego terminu zajęć w sposób opisany powyżej Szkoła wyznacza nowy termin zajęć samodzielnie,
powiadamiając Słuchaczy z przynajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
6. Po zakończonym kształceniu słuchacz przystępuje do egzaminu dyplomowego. Koszt materiałów
na egzamin pokrywa słuchacz, koszt organizacji egzaminu pokrywa szkoła.
7. Egzamin dyplomowy zakończony jest wystawą. Słuchacz zobowiązany jest dostarczyć wszystkie
prace, konstrukcje i materiały na miejsce wystawy , stosować się do regulaminów i utrzymywać
porządek wokół swojej ekspozycji. Słuchacz zobowiązany jest do odebrania prac dyplomowych po
zakończeniu wystawy, w ustalonym czasie. Koszt przygotowania wystawy leży po stronie szkoły.
§2
1.Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i dydaktyczne wymagane przez program nauczania oraz odpowiednie pomieszczenia
dydaktyczne wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia
florystycznego.
2. Słuchacz we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia niezbędne materiały i pomoce do
przeprowadzenia części praktycznej egzaminu.
3. Słuchacz uiszcza jednorazową opłatę wpisową w wysokości 600 zł na rzecz Szkoły.
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1. Odpłatność za kształcenie wynosi 11 400,00zł (jedenaście tysięcy czterysta złotych).
a) Słuchacz zobowiązany jest dokonywać opłacania należności określonej w ust.1 w
miesięcznych ratach po 950,00zł każda w terminie do 5-go każdego miesiąca.
b) Terminowe opłacanie rat jest warunkiem dopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach.
c) W przypadku nieterminowego opłacenia raty, słuchacz nie zostaje dopuszczony do
kolejnego zjazdu wynikającego z przekroczenia daty płatności. W przypadku
nieterminowego opłacenia raty będą naliczane odsetki ustawowe w wysokości 13%. W
uzasadnionych przypadkach na wniosek słuchacza może zostać podjęta decyzja o
ustaleniu indywidualnego harmonogramu płatności.
d) Opóźnienie w zapłacie dwóch kolejnych rat może stanowić podstawę do wykluczenia
Słuchacza z dalszego uczestnictwa w kształceniu O wykluczeniu z kształcenia Słuchacz
powiadamiany jest listem poleconym, który będzie wysłany na wskazany w niniejszej
umowie adres Słuchacza najpóźniej na 7 dni przed datą wykluczenia. Uregulowanie w tym
terminie wszelkich zaległości na rzecz Szkoły oraz opłacenie z góry następnej opłaty za
kształcenie uprawnia Słuchacza do kontynuowania kształcenia.

2

§3

2. Wszelkie płatności na rzecz Szkoły dokonywane będą na konto Multibank 23 1140 2017 0000
4102 1285 0166 lub bezpośrednio w kasie Szkoły.
3. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Szkoły.

§4
1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania kształcenia oraz w przypadku wykluczenia z kształcenia w
okolicznościach opisanych w §3 ust.5 umowy Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Szkoły
kary umownej w wysokości 20% wartości nieopłaconej części opłaty, o której mowa w §4 ust.1
niniejszej umowy.
2. Zapłata kary nie zwalnia osoby wykluczonej od wniesienia opłat wymaganych do dnia wykluczenia.

§5
Wszelkie prawa sporne wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądem
właściwym dla Szkoły.

§6
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Uczeń szkoły „Kwitnące Horyzonty – Edukacja Florystyczna” podpisując umowę szkoleniową oświadcza, iż:
- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imienia i nazwiska osoby, adresu,
telefonu, adresu e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby szkoły;
- wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku przez szkołę. Wizerunek może być wykorzystany do celów
promocyjnych, w tym w przedstawionych w artykułach sponsorowanych i zamieszczony na stronie
internetowej szkoły, funpagu - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Słuchacza

…………………………………….
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…………………………………….

Szkoła
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