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UMOWA  O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH 
zawarta w dniu……../……./……. pomiędzy: 

: 
SZKOŁĄ JĘZYKÓW OBCYCH AKCENT 

z siedzibą w Szczebrzeszynie 
ul. Ogrodowa 14,  

NIP 922-104--48-97, 
zwaną dalej „Szkołą” 

reprezentowaną przez Panią Magdalenę Olszewską,  Pełnomocnika Szkoły, 
 
zwaną dalej „Świadczeniodawcą” – „SZKOŁĄ” 
a  
Panią/Panem……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pesel ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ul……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
kod pocztowy:……….-……………… miejscowość:…………………………………………………………………… 
 
nr telefonu do kontaktu………………………………e-mail……………………………………………………………. 
 
zwanej/ego dalej „Świadczeniobiorcą” 

 
Dane ucznia: 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Rok urodzenia……………………………………….klasa………………………………………………………………. 
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zajęć: 
o języka angielskiego 
o języka niemieckiego 
o języka francuskiego 
o języka polskiego 
o matematyki 
o chemii 
o biologii 
o artystycznych 
o biblioterapii 
o bajkoterapii 
o kulinarnych 
o warsztatów interpersonalnych 
o innych………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami 
etyki zawodowej, jak również posługiwać się lektorami i nauczycielami  o potwierdzonych 
kwalifikacjach  pedagogicznych. 

 
3. Zajęcia odbywać się będą na terenie placówki: 

o w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 14, 22-460 Szczebrzeszyn, 
o we Frampolu, ul. Kościelna 29, 23-440 Frampol, 
o w Krasnobrodzie, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 22-440 Krasnobród, 
o on-line 
o inne……………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …………………….r. do dnia…………………..r. 
 

5. Świadczeniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Szkoły, który stanowi integralną część 
Umowy  i akceptuje jego zapisy.  
6.  Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora/ nauczyciela prowadzącego zajęcia z daną grupą w  
     trakcie roku szkolnego, z przyczyn niezależnych od szkoły. 
 

 

§ 2 PŁATNOŚCI 
 

1. Nauka prowadzona przez Szkołę jest odpłatna. Ilość zajęć prowadzonych przez Szkołę jest 
zróżnicowana w  zależności od ilości zajęć w  miesiącu. Harmonogram zajęć znajduje się na platformie 
EDUSKY, do której Świadczeniobiorca otrzymuje dostęp po podpisaniu niniejszej Umowy. 

2. Świadczeniobiorca zobowiązują się do wnoszenia opłat: 
 

o comiesięcznej opłaty za kurs w wysokości ……………. zł / 50 min / 45 min   
 

    (słownie: ……………………………………………………………………………złotych) 
   

3. Płatność należy uregulować z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca w jednej z wybranych opcji 
(proszę zaznaczyć) 

 
□ Płatność przelewem na rachunek bankowy nr 

 
16 1160 2202 0000 0002 8574 9227, tytuł przelewu: NR UMOWY Z SYSTEMU EDUSKY,  
Dostęp do Platformy Edusky uzyskają Państwo bezpośrednio po podpisaniu ww. 

Umowy. 
 

□ Płatność gotówką w biurze Szkoły 
 
4. Brak wpłaty do 15 każdego miesiąca spowoduje wysłanie powiadomienia e-mailem o zadłużeniu. Każde 
powiadomienie o zaległości wysłane listownie cena 20,00 zł. Wezwanie do zapłaty przedsądowe 50,00 zł. 
5. Czasowa nieobecność Kursanta  na zajęciach grupowych nie stanowi podstawy do zmniejszenia 
płatności. 
6. W razie nieobecności kursanta na zajęciach indywidualnych,  informację o jego absencji należy przekazać 
Lektorowi telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie Kursant nie jest zwolniony z 
opłaty za zajęcia.   
7. Zajęcia indywidualne mogą być odpracowaniu w innym, uzgodnionym przez strony terminie. 
8. W przypadku nieterminowych wpłat za kurs językowy zostaną naliczone odsetki ustawowe. 
 

§ 3 ROZWIĄZANIE UMOWY 
 
1. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku zgłoszenia się zbyt małej  liczby 
kursantów, tj. poniżej 6 osób bądź zmiany kwoty na wyższą. Szkoła zobowiązuje się wówczas powiadomić o 
tym Kursanta telefonicznie, e-mailem bądź SMS-em, najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu. W takiej 
sytuacji Szkoła dokona zwrotu opłat dokonanych na poczet tego kursu. 
 
2 . Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej. Oświadczenie o rezygnacji z kursu należy 

przesłać na adres mailowy Szkoły: akcent@akcentschool.pl lub złożyć na piśmie w biurze Szkoły. 

Informacje przekazywane telefonicznie nie będą uwzględniane. 
 
3. Umowa może zostać wypowiedziana na koniec miesiąca ze skutkiem od miesiąca 
następnego. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie miesiąca, dokonana wcześniej opłata nie jest 
zwracana. 
 
4. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia i braku pisemnego powiadomienia o rezygnacji, opłaty naliczane 
są zgodnie z cennikiem za każdy miesiąc. 
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§ 4 BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA 

 
1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo ucznia w czasie trwania zajęć. 
2. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia przed lub po zajęciach organizowanych przez Szkołę. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania spraw polubownie 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Świadczeniobiorca oświadcza, że zapoznał się z cennikiem i rocznym rozkładem zajęć. 
5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych AKCENT. 
6. W przypadku okoliczności uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej (np. z powodu 
pandemii, warunków atmosferycznych lub innej nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu art. 3571 

Kodeksu Cywilnego) strony zgodnie postanawiają, że zajęcia odbywać się będą w formie online w sposób 
wybrany przez Świadczeniodawcę. 
7.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
……………………………………………………                        ………………………………………………… 
               Reprezentant Szkoły        Podpis czytelny rodzica/ opiekuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA 
 

1. Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby Szkoły Języków Obcych Akcent (zdjęcia, 
publikacje na stronie internetowej szkoły, FB szkolnym oraz w budynku szkoły). 
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Szkoły. 
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie dla potrzeb rekrutacji oraz 
korzystania z kursów językowych organizowanych przez Szkołę Języków Obcych AKCENT zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
4. Ponadto zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, oraz polityką prywatności   Szkoły Języków Obcych AKCENT. 
5. Wyrażam zgodę na przekazanie swoich danych osobowych dla potrzeby realizacji korzystania z platformy EduSky. 
 
 
 

      
                                                                    ………………………………………………………………………… 
                            Podpis czytelny rodzica/ opiekuna 
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