UMOWA O NAUKĘ
zawarta w dniu ........................... we Wrocławiu pomiędzy :
„Logos” Agnieszka Zadrożna z siedzibą przy ul. Niemczańskiej 11 we Wrocławiu ,
zwaną dalej „Szkołą”
a ........................................................................ (imię i nazwisko osoby zawierającej umowę)
adres zamieszkania ...............................................................................
Tel. kontaktowy: .................................................................................
E-mail: .............................................................................................
*reprezentującym/cą jako przedstawiciel ustawowy
.......................................................................................................... (imię i nazwisko słuchacza)
zwanym/ą dalej „Słuchaczem”
§1
1.Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzania ze Słuchaczem zajęć, przedmiotem których będzie nauka
języka angielskiego/niemieckiego/ hiszpańskiego* .
2. Zajęcia odbywać się będą w okresie od ............... do ................. w wymiarze ........ godzin lekcyjnych
tygodniowo. Jedna godzina lekcyjna wynosi 60 minut.
3. Szczegółowe terminy i czas zajęć :.................................
§2
Słuchacz zobowiązuje się do:
1) Uczestniczenia w zajęciach w ustalonych terminach;
2) Przestrzegania Regulaminu Szkoły Językowej „Logos”, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy ;
3) Przestrzegania zarządzeń porządkowych dyrekcji szkoły i wykonywania poleceń nauczycieli;
4) Opłacania na rzecz Szkoły czesnego.
§3
Czesne jest płatne z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, wg harmonogramu wpłat ,
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

Czesne może być opłacane gotówką do rąk nauczyciela (za pisemnym potwierdzeniem wpłaty) lub na
rachunek bankowy : „Logos” Agnieszka Zadrożna, nr rachunku:
33 1050 1575 1000 0090 7535 6205 (w Banku ING)
§4
1. Nieobecność Słuchacza na zajęciach nie zwalnia od obowiązku opłacania czesnego ani też nie jest
podstawą do zmniejszenia wysokości czesnego. W
szczególności nie zwalnia od obowiązku opłacania czesnego, ani nie jest podstawą do zmniejszenia
wysokości czesnego nieobecność Słuchacza, spowodowana chorobą, przyczynami losowymi lub
rodzinnymi, wyjazdem Słuchacza na „zieloną szkołę”, klasową wycieczkę, itp.
2. W wyjątkowych przypadkach, np. długotrwałej przeszkody, uniemożliwiającej Słuchaczowi
uczęszczanie na zajęcia, spowodowanej przyczynami niezależnymi od Słuchacza ,a w szczególności:
długotrwałej choroby Słuchacza, leczenia szpitalnego lub sanatoryjnego - na wniosek osoby
zawierającej umowę dyrektor szkoły może zwolnić Słuchacza częściowo z obowiązku opłacania
czesnego.
§5
1. Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzeprowadzania zajęć z
zachowaniem prawa do pobierania czesnego w okresie ferii oraz w innych dniach wolnych od nauki,
określonych w zarządzeniach dyrekcji szkoły.
2. W przypadku nie odbycia się zaplanowanych zajęć z winy nauczyciela, lekcje takie będą
przeprowadzone w innym, odrębnie ustalonym, terminie.
§6
Umowę zawiera się na okres od ........................ do ............................
§7
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.
Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od 1-go dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po
miesiącu, w którym wypowiedzenie złożono, a kończy się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego.
W okresie wypowiedzenia Słuchacz jest zobowiązany do opłacania czesnego.
§8
Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jeżeli Słuchacz opóźnia się z zapłatą należności wobec Szkoły przez okres
dłuższy niż 30 dni oraz w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły przez Słuchacza.

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sprawy sporne, wynikające z niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Szkoły .
§10

Administratorem danych osobowych jest tylko “Logos Agnieszka Zadrożna”. Uczestnik zajęć, Rodzic/
Opiekun niepełnoletniego Uczestnika zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych
osobowych lub swojego Dziecka/Podopiecznego i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

…………………………………….
(podpis zawierającego umowę)

....................................
(podpis dyrektora szkoły)

