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UMOWA O USŁUGI ORGANIZACJI KURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW 2019 
 

Umowa zawarta w dn. ……...………....… 2019r. w Żarach pomiędzy: Firmą Angelika Sznabel AKAPIT z 

siedzibą w Żarach (68-200) przy ul. Sarnia 17, NIP 928-131-87-43 reprezentowanym przez: Angelikę 

Sznabel – Właściciel, zwanym w dalszej części umowy Organizatorem  

a 

Panią/ Panem ……………………………………………………………………………………….……………………………………………..  
(Imię i nazwisko uczestnika kursu) 

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

(adres zamieszkania uczestnika kursu) 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..  
(adres email oraz numer telefonu komórkowego do uczestnika kursu) 

zwaną/ym w dalszej części umowy Zamawiającym  

o następującej treści: 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Umowa określa warunki organizacji kursów języka polskiego dla obcokrajowców w 2019r. 
realizowanych przez Organizatora.  

Umowa wprowadza następujące pojęcia:  

a) Organizator – Firma Angelika Sznabel AKAPIT; 
b) Zamawiający – Uczestnik kursu języka polskiego dla obcokrajowców; 
c) Opłata – wynagrodzenie Organizatora za przeprowadzone zajęcia w ramach kursu języka 

polskiego; 
d) Kurs języka polskiego – prowadzone przez Organizatora zajęcia zgodnie z Programem i 

Harmonogramem;  
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców – kurs 12 godzinny, zajęcia odbywają się w 
……………….. w godzinach ………………….. 

e) Strona internetowa – strona Organizatora dostępna pod adresem: https://akapit.edu.pl; 
f) Formularz zgłoszeniowy: https://akapit.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/ 
g) Umowa – niniejszy dokument.  

2. Zamawiający wyraża zgodę na udział w kursie: 

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców - 12 h (1h – 60 min) 

3. Kurs będzie się odbywał zgodnie z Programem i Harmonogramem umieszczonym na stronie 
internetowej.  

4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że warunkiem uruchomienia danego kursu języka 
polskiego, o których mowa w § 1 ust. 2 jest zebranie się minimum 4 Uczestników. W przypadku nie 
zebrania się minimalnej liczby Uczestników i odwołaniu/nieuruchomieniu kursu, Organizator o tym 
fakcie niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W 
szczególnych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o uruchomieniu kursu dla mniejszej 
lub większej grupy osób.  

5. W ramach uiszczonej Opłaty Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom niezbędne materiały, 
narzędzia oraz sprzęt do przeprowadzenia zajęć.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych. 
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§ 2 Zapisy i opłaty 

1. Zapisu na kursy językowe można dokonać za pomocą Formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
Stronie internetowej Organizatora lub mailowo pod adresem info@akapit.edu.pl, a także osobiście 
w sekretariacie firmy Angelika Sznabel AKAPIT ul. Górnośląska 18 w Żarach. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia Opłaty w wysokości:  

360,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych brutto) za 12h kurs języka polskiego w formie: 

a) Opłata jednorazowa w kwocie 360,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych brutto) 
płatna w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy* 

lub 

b) Opłata ratalna: 2 równe raty w kwocie 180,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt złotych brutto) 
płatne w terminach do:  

I rata - do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy tj. …………………….;  

II rata - do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy tj. ………………….;* 

Opłata obejmuje:  

a) Realizację stacjonarnego kursu języka polskiego zgodnie z programem i harmonogramem; 

b) Wszelkiego rodzaju materiały niezbędne do realizacji kursu. 

3. Opłaty za kurs przyjmowane są przelewem na konto bankowe Organizatora:  

Santander Bank Polska, numer: 09 1090 2561 0000 0001 2047 7864. W tytule przelewu należy 

podać imię i nazwisko Uczestnika, termin kursu oraz nazwę grupy tematycznej..  

4. Potwierdzeniem rejestracji na kurs jest: 

a) otrzymanie potwierdzenia wysłania zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego na 
podany w zgłoszeniu adres mailowy  
i/lub 

b) podpisana umowa o realizację kursu języka polskiego dla obcokrajowców. 
 

5. Brak uiszczenia Opłaty za kurs w formie i w terminach wskazanych w umowie skutkuje skreśleniem 
Zamawiającego z listy Uczestników kursu.  

6. Opłata o której mowa w § 2 podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy: 

a) Uczestnik złożył na piśmie rezygnację z kursu przed terminem rozpoczęcia zajęć, 

b) zajęci na kursie nie rozpoczęły się. 

7. Opłata za kurs podlega zwrotowi także po rozpoczęciu zajęć, w proporcjonalnej części, liczonej od 
dnia następnego po dniu, w którym uczestnik kursu złożył pisemną rezygnację z kursu. 

§ 3 Organizacja Zajęć 

1. Organizator realizuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców w miejscach i terminach 
podanych na Stronie internetowej oraz harmonogramie.  

2. W szczególnych sytuacjach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminu zajęć. 
Wcześniej poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.  
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3. Organizator zapewnia, że zajęcia realizowane są zgodnie z zasadami BHP. Przed rozpoczęciem 
zajęć Uczestnicy zostaną zapoznani z obowiązującymi zasadami.  

 

§ 4 Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody Uczestników powstałe z winy 
Organizatora. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do czasu trwania zajęć podczas kursów 
językowych.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie kursów językowych mienie, dlatego 
posiadanie przez Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich 
odpowiedzialność.  

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy Organizatorowi, innemu 
uczestnikowi lub osobie trzeciej.  

4. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania kursu językowego, które 
powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje 
państwowe, strajki oraz inne siły. 

§ 5 Czas trwania umowy 

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym na czas trwania kursów 
językowych, o których mowa w § 1 ust. 2.  

§ 6 Polityka prywatności 

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.).  

2. Dane Uczestników przekazywane będą wyłącznie podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji 
Kursu językowego.  

3. Organizator oświadcza, że nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych  
i adresowych Uczestników.  

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający ma prawo wniesienia reklamacji. Reklamacja powinna być złożona pisemnie  
za pośrednictwem e-mail na adres: info@akapit.edu.pl, wysłana pocztą na adres siedziby 
Organizatora lub złożona osobiście w biurze Organizatora. Organizator ma obowiązek udzielić 
odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia  
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz Kodeksu 
Cywilnego.  

3. W przypadku ewentualnego sporu strony podejmą próbę polubownego rozwiązania sporu,  
w innym przypadku sprawa będzie rozpoznawana przez sąd właściwy dla Organizatora.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Integralną część umowy stanowi Regulamin Zajęć (załącznik nr 1). 

 

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

Podpis Uczestnika                                                                          Podpis osób reprezentujących                     
                                                                                                                    i pieczęć  
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