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             UMOWA O ŚWIADCZENIE UŁUG EDUKACYJNYCH - KURS ROBOTYKI I      

                        PROGRAMOWANIA W AKADEMII EDUKACYJNEJ W OPOLU 

 

Zawarta w dniu ………………………………………………..w 

…………………………………………………………….pomiędzy: 1. Realizatorem warsztatów 

AKADEMII EDUKACYJNEJ  należąca do firmy  Consulting Group z siedzibą w Opolu , ul. Gen. 

Sikorskiego 18/1 zwaną dalej „ORGANIZATOREM” reprezentowaną przez KAMILĘ GÓRECKĄ 

a  

2. …………………………………………………………………………………………zam. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..…legitymującą się 

dowodem osobistym seria ……………..…..nr …………………………………., 

email:…………………………………………………………………… 

tel………………………………………………………………….zwaną /ym dalej 

„USŁUGOBIORCĄ”  

§1 

Usługobiorca oświadcza, że jest prawnym opiekunem dziecka (imię i nazwisko 

dziecka)…………………………………………………………………………………………………

……………………………..i powierza  Usługodawcy prowadzenie kursu dla tego dziecka w czasie i 

na warunkach określonych niniejszą umową.  

§2. 

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. na rzecz dziecka Usługobiorcy pod marką Akademia 

Edukacyjna w okresie od …………………………………………………… 

do………………………………………………….. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z 

harmonogramem dostępnym na stronie internetowej www.akademiaedukacyjna.com.pl 

 2. Świadczenie usług, o których mowa w pkt.1 odbywać się będzie w dniu  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 3. Organizator zobowiązuje się do nauczania 

osoby wskazanej przez Usługobiorcę. Nauczanie prowadzone będzie podczas kursu organizowanego 

przez Organizatora, zgodnie z przyjętym programem nauczania dla danego kursu i grupy wiekowej. 

Kurs organizowany przez Organizatora obejmować będzie ………………spotkań w roku szkolnym 

2017/18. Zajęcia odbywać się będą z częstotliwością raz w tygodniu w 

……………………………………………po …………………………….min każde.  

§3 

 1. Cena kursu wynosi ………………………… zł (słownie: 

………………………………………………………………………) i jest płatna w dziewięciu ratach, 

pierwsza rata wynosi ………………………………zł (słownie: 

…………………………………………………………………………………….), każda pozostała po 

…………………………zł (słownie: 

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

…….) 
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2. Jest to cena ostateczna i nie podlega waloryzacji ani żadnym innym zmianom.  

3. Pierwsza rata za kurs jest płatna gotówką lub przelewem na konto w PKO BP Nr 34 1020 3668 

0000 5302 0468 5766 w ciągu pięciu dni roboczych nie później jednak niż pierwszego dnia zajęć.  

Harmonogram rat jest następujący: 

 • I rata do 02.10.2017 – nie później jednak niż pierwszego dnia zajęć. • II rata do 05.11.2017 • III rata 

do 05.12.2017 • IV rata do 05.01.2018 • V rata do 05.02.2018 • VI rata do 05.03.2018 • VII rata do 

05.04.2018 • VIII rata do 05.05.2018 • IX rata do 05.06.2018  

W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Usługobiorcę należności wynikających z niniejszej 

umowy, Usługodawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek.  

§4 

1. Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§5 

Regulamin uczestnictwa dostępny na stronie internetowej www.akademiaedukacyjna.com.pl  oraz w 

siedzibie organizatora i jest integralną częścią niniejszej umowy. Usługobiorca zobowiązał się do 

zapoznania się z nim w momencie zgłoszenia uczestnika / dziecka.  

§6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy 

Sąd w Opolu. 

§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Rozumiem treść umowy świadcząc to swoim podpisem i zgadzam się wypełnić warunki umowy.  

 

                   ORGANIZATOR                                                                         USŁUGOBIORCA 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 
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