………………………………………………………………
pieczęć organizatora

UMOWA O PRZEPROWADZENIE KURSU

Umowa zawarta w Spale dniu

……….………………………..………………….…….

pomiędzy:

- Spółką Aku dla ciekawskich Sławomir Mokrzycki i Maciej Graczykowski s.c.,
z siedzibą ul. Obrońców Pokoju 17/2, 36-100 Kolbuszowa, numer NIP 8141687865,
numer REGON 367761157, zwaną w dalszej części umowy „Organizatorem”
a:
-

………………………….…………………………………………………………………………………….………………………..……………….

numer PESEL …………………………………………………………………………………………………..………….
zamieszkałą/ym ………..………………………………………………………………………………………….
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem”.

§1
1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu akupunktury „Akupunktura
dla ciekawskich”. Kurs składa się z 24 części.
2. Kurs przeprowadzony zostanie w okresie od października 2019 roku do września
2021 roku. Szczegółowy harmonogram kursu, określający daty poszczególnych jego
części, zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.akudlaciekawskich.pl
Plan kursu pozostanie zamieszczony na stronie przez cały czas jego trwania.
3. Informacja o miejscu przeprowadzenia kursu (każdej z jego części) zostanie
ogłoszona na stronie internetowej www.akudlaciekawskich.pl
4. Organizator zobowiązuje się informować Uczestnika o każdej zmianie terminu
danej części kursu oraz miejscu jej przeprowadzenia podając informację na
stronie internetowej www.akudlaciekawskich.pl
§2
1. Organizator zobowiązuje się wydać Uczestnikowi, po zakończeniu ostatniej części
kursu, zaświadczenie o ukończeniu Kursu Akupunktury.
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2. W przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu, przeprowadzanego przez
Organizatora podczas ostatniej części kursu, Uczestnik otrzyma ponadto dyplom
ukończenia kursu akupunktury „Akupunktura dla ciekawskich” oraz zaświadczenie
o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).
§3
1. W trakcie trwania kursu, Uczestnik będzie otrzymywał od Organizatora materiały
szkoleniowe, których tematyka będzie zbieżna z przedmiotem danej części kursu.
2. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż prawa autorskie do wszystkich
przekazanych materiałów przysługują Organizatorowi i ich wydanie Uczestnikowi
nie stanowi przeniesienia autorskich praw majątkowych na Uczestnika.
3. Rozpowszechnianie materiałów wydanych Uczestnikowi przez Organizatora na cele
prowadzonego Kursu Akupunktury w szczególności poprzez ich powielanie,
udostępnianie, wykorzystywanie publiczne, jest niedozwolone i stanowi
naruszenie praw autorskich. W razie naruszenia praw autorskich do przekazanych
materiałów Organizator ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł za każdy
przypadek naruszenia. Jeśli wartość szkody poniesionej przez Organizatora jest
wyższa od naliczonej kary umownej Organizator może dochodzić od Uczestnika
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§4
1. Z tytułu uczestnictwa w kursie Uczestnik zapłaci Organizatorowi łączne

wynagrodzenie w wysokości 16800,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset
złotych zero groszy). Wynagrodzenie może być płatne jednorazowo lub w
ustalonych z Organizatorem ratach.
2. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
Umowy zaliczki na poczet wynagrodzenia, w wysokości 700,00 zł (siedemset
złotych).
3. Zaliczka, o której mowa w ust. 3 zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia z
tytułu uczestnictwa w kursie. W przypadku płatności ratalnej zaliczka zostanie
zaliczona na poczet ostatniej raty.
4. Wynagrodzenie płatne jednorazowo Uczestnik zobowiązany jest zapłacić w
terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
5. Wynagrodzenie płatne ratalnie Uczestnik zobowiązany jest zapłacić w 24 równych
ratach, każda po 700,00 zł netto (słownie: siedemset złotych zero groszy) każda,
płatnych do 5-go dnia każdego miesiąca trwania Kursu, o którym mowa w § 1,
począwszy od 11.10.2019 r.
6. Zaliczki należy wpłacać nie wcześniej niż 07.01.2019r.
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7. Wynagrodzenie, w tym zaliczkę, Uczestnik zobowiązany jest wpłacać bez
wezwania na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez ING Bank Śląski o
numerze: 25 1050 1562 1000 0092 4464 6114
Za datę spełnienia świadczenia w formie bezgotówkowej uważa się moment
uznania rachunku bankowego Organizatora.
8. W przypadku wzrostu kosztów organizacji Kursu, o którym mowa w § 1 Organizator
może zwiększyć wysokość należnego wynagrodzenie jednak nie więcej niż o 20%
wartości wynagrodzenia wskazanej w §4 ust. 1. O zwiększeniu wynagrodzenia
Uczestnik zostanie zawiadomiony w formie pisemnej. W takiej sytuacji
Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Oświadczenie o rozwiązaniu wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
9. W przypadku wynagrodzenia zapłaconego jednorazowo Organizator zwróci
Uczestnikowi wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania Kursu
przypadającego po rozwiązaniu umowy z przyczyny wskazanej w ust. 7.
10. W przypadku wynagrodzenia płatnego ratalnie Organizator zaliczy wpłaconą

zaliczkę na wynagrodzenie należne w miesiącu przypadającym w okresie
wypowiedzenia Umowy z przyczyny wskazanej w ust. 8, a pozostałą część zaliczki
zwróci Uczestnikowi.
§5
1. Umowa zawarta została na czas trwania kursu, o którym mowa w §1.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z ważnych przyczyn z
zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Przez ważne przyczyny należy rozumieć w szczególności:
a) dla Organizatora – opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia (lub raty);
b) dla Uczestnika- niezdolność do uczestnictwa w Kursie z uwagi na długotrwałą
chorobę lub rażące naruszenie przez Organizatora postanowień niniejszej umowy.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
2. W przypadku zmiany adresu, zmiany numeru telefonu kontaktowego każda ze Stron
jest zobowiązana o tym fakcie poinformować drugą Stronę Umowy. W przypadku
niedopełnienia powyższego obowiązku pismo wysłane pod adres podany w niniejszej
umowie uznaje się za skutecznie doręczone.
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3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z niniejszą Umową jest sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.

Organizator:
……………………………………………………………………………………
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Uczestnik:
……………………………………………………………………………………

