
UMOWA O KURS JĘZYKOWY 
 

 
Zawarta w dniu .................... , pomiędzy Szkołą Języków Obcych ,,BRIGHTON ACADEMY”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętego Bonifacego 70/89, zwaną dalej organizatorem, 
reprezentowaną przez mgr Martę Bęben a ........................................................ zamieszkałym/ą/
w........................................................................... ul................................... nr telefonu 
............................ legitymującym/ą/ się dowodem osobistym ..................................................... 
zwanym dalej słuchaczem. (W przypadku osób niepełnoletnich wypełnia rodziców lub 
opiekun prawny).  

1. Strony zawierają umowę o świadczenie usług edukacyjnych- nauka języka 
angielskiego.

2. Rodzaj kursu :.….....................................……. 

            Cena kursu za miesiąc : ....................….…...…   

3. Organizator zobowiązuje się do: 
▪ realizacji kursu zgodnie z programem 
▪ zagwarantowania kadry pedagogicznej 
▪ przestrzegania zawodu etyki nauczyciela 
▪ zapewnienia dyscypliny na zajęciach 

 
3. Kurs odbędzie się w okresie od …..…....…… do ….…..........…..............….

 
4. Słuchacz zobowiązuje się do: 

▪ uiszczenia opłat w ustalonych terminach, według harmonogramu opłat, z góry 

do 10-go dnia każdego miesiąca.

▪ przestrzegania regulaminu kursu 

▪ dostarczenia wymaganych dokumentów 

▪ korzystania z uzgodnionych z organizatorem narzędzi komunikacyjnych 

5. W uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę słuchacza, płatność może zostać 
przesunięta, ale nie dłużej niż o 10 dni. 

6. W przypadku nieuiszczenia opłat w wysokości i terminach podanych w załączniku do 
niniejszej umowy słuchacz zostaje zawieszony i nie ma prawa do uczestniczenia w 
zajęciach programowych. 

7. Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej 
zawarcia lub za porozumieniem stron z powodów ważnych, udokumentowanych 
przypadków losowych, uniemożliwiających udział w kursie. Rozwiązanie umowy 
następuję w takiej formie w jakiej została zawarta zachowując miesięczny okres 
wypowiedzenia. 

8. Rezygnacja z udziału w zajęciach nie powoduje rozwiązania umowy oraz



 wstrzymania opłat za naukę. 

9. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym, lektor 
zobowiązuje się do zapewnienia słuchaczowi możliwości nauki online. 

10. W przypadku choroby lektora zajęcia będą prowadzone z zastępcą (nauczycielem 
anglistą lub native speakerem) lub przełożone na inny termin.  

11. Szkoła nie odpowiada za następstwa spowodowane niewłaściwym spełnieniem 
wymagań formalnych przez słuchacza oraz inne osoby lub instytucje. 

12. Słuchacz zezwala na wykorzystanie danych osobowych w celach związanych z 
prezentacją oferty edukacyjnej organizatora. 

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

 
 
 
 
 
........................................................................ ...................................................... 
 

podpis słuchacza podpis organizatora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
*Jeżeli w kursie uczestniczą dzieci lub osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych 
podpis powinien być dokonany przez rodzica, osobę uprawnioną lub opiekuna prawnego. 


