
Umowa szkoleniowa 

 

Data i miejsce zawarcia: …………,Centrum Edukacyjne COMMA – Mstów, ul. Wolności 106 

Pomiędzy: 

Centrum Edukacyjne COMMA Piotr Ujma,  

Mstów  ul. Wolności 106,  

tel. (34) 344 87 26,  

tel. kom. 604 216 498  

– zwanym dalej Szkołą 

a 

………………………………….. 

- zwanym dalej Rodzicem. 

 

1.Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia kursu, Rodzic zobowiązuje się do zapłaty za uczestnictwo  

w kursie, a Uczeń zobowiązuje się uczęszczać na zajęcia. 

2. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej kadry nauczycielskiej oraz warunków 

prowadzenia kursu. Szkoła prowadzić będzie nadzór metodyczny nad nauczycielami wykładowcami. 

3. Kurs obejmuje …… jednostek lekcyjnych po ……... minut każda. Kurs prowadzony jest w blokach po 

…………. lekcji po 2 razy w tygodniu. Kurs prowadzony w grupach maksymalnie 6-osobowych. 

4. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły, brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione  

w terminie 30 dni.  

5. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………..… do dnia zakończenia kursu.  

Rozpoczęcie kursu nastąpi w dniu …………………………… Szczegółowy harmonogram zajęć strony 

ustalają osobno. 

6.Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi …………………………………………… za 1 lekcje, tj.  

……………………………. zł, słownie ………………………………………………………. za cały kurs. 

7. Rodzic zobowiązuje się uiścić opłaty w ratach i terminach zgodnie z harmonogramem, który 

stanowi odrębną część niniejszej umowy. Wpłaty dokonywane będą na rachunek bankowy Szkoły:   

37 1020 1664 0000 3702 0204 9930. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie Rodzic zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę. W razie 

nie uiszczenia którejkolwiek z rat w ciągu 30 dni od daty wezwania, umowa ulega rozwiązaniu. 



9. Organizator kursu może przekazać Uczniowi odpowiedni podręcznik na własność. W takim 

przypadku Rodzic, jeśli wypowie umowę w trakcie jej trwania, zobowiązuje się uiścić należność za 

cały czas trwania kursu. 

10. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z ważnych powodów w terminie 15 dni 

od jej zawarcia. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej. 

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. W sprawach nieuregulowanych  

w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

Szkoła:  Centrum Edukacyjne COMMA Piotr Ujma,     Rodzic: 

Mstów, ul. Wolności 106      

 


