
UMOWA ………. 2021-2022  o świadczenie usług nauki języka angielskiego 

zawarta w ..............................., dnia .................................................pomiędzy: 
EASY LEARNING LANGUAGE – Beatrice Ajwang  - NIP 7773335580  REGON  
381377152  zwaną dalej „Szkołą” a 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KURSU: ...........................................
…………….......................................

data urodzenia: ........-.......- ..........

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / 

OPIEKUNA: ......................................................................................................
...

ADRES: .............................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................

TEL: .......................……………………………...…………………………..                                   

E/MAIL: ..............................…………………………….......................…..

Data rozpoczęcia kursu: ..............................………………………. 

zwanym dalej „Uczestnikiem Kursu’’

                                   § 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1.)   Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki
języka angielskiego. 

2.)   Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu języka angielskiego, 
zgodnie z Umową.

3.)  Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania warunków Umowy, w 
szczególności do wniesienia opłat i uczestniczenia w zajęciach.

4.) Każda godzina lekcyjna oznacza 55 minut.

5.)  W przypadku, gdy zajęcia nie mogą się odbyć z powodu choroby lektora, 
bądź innych zdarzeń losowych, Szkoła zobowiązuje wyznaczyć dogodny termin 
odrobienia zaległych zajęć .



6.)   Czasowa nieobecność - Uczestnika kursu nie stanowi podstawy do 
zawieszenia lub umorzenia płatności umówionych opłat za kurs oraz do 
nieprzestrzegania ustalonych terminów. 

7.) w przypadku nieobecności uczestnika może odrabiać zajęcia .

8.) Miesięczny okres wypowiedzenia.

9. )Czas trwania kursu będzie zawarty między 06.09.2021 a 30.06.2022

                                                                 § 2 OPŁATY

1.)Rodzic zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat tj. pierwszej do 
20  września, kolejnych do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, zgodnie z 
obowiązującym cennikiem, z którym się zapoznał

Cennik

Zajecia 30 min (4 latki )  55-60min
4 osób 20 zl 45 zl
6-8 osób -------- 35 zł 
Indywidualny (dorosły ) 80 zł

Płatność należy dokonywać na rachunek bankowy / BLIK 

NUMER KONTA  ING   - 71 1050 1520 1000 0097 0554 6688

NUMER TELEFON  BLIK   - 883422005

TYTUŁ – IMIE I NAZWISKO  DZIECKA - KLASA – KIEDY MA ZAJECIA .  

1.) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody   na umieszczanie wizerunku 
uczestnika kursu na oficjalnej stronie szkoły  

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

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

Reprezentant szkoły                                               Rodzic/Opiekun                                                       


