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UMOWA SZKOLENIOWA NR ……/................ 

 
Zawarta dnia …………………………………………..……. w Zielonej Górze pomiędzy: 
 
English Language School s.c. 
 
reprezentowaną przez …………………………………….,  
zwaną dalej Organizatorem Szkolenia  
 
a 
 
................................................................... zamieszkałym/ą w 

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

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria……nr ............................... zwanym/ą w 

dalszej części umowy Uczestnikiem. 

 
§ 1 Przedmiot 

1. Organizator Szkolenia zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla 
Uczestnika w postaci 120h lekcyjnych języka: 

• 1) angielskiego biznesu/marketingu; 
• 2) niemieckiego biznesu/marketingu ; 

• 3) ………………………………………………………. ogólnego 
 

2. Uczestnik wybiera uczestnictwo w tylko jednej z wymienionych edycji kursów. 
3. Szkolenia określone w niniejszej umowie są współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki,  Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój 
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

 
§ 2 Zobowiązania Uczestnika 

1. Uczestnik zobowiązuje się do ukończenia kursu. 
2. Kurs uznaje się za ukończony na podstawie obecności uczestnika w 60% zajęć, 

według obowiązującego planu. 
3. Za nieobecność rozumie się kaŜde nie stawienie się na zajęciach lub opuszczenie 

istotnej części zajęć. 
4. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo do interpretacji i warunkowego 

usprawiedliwienia nieobecności w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach. 
5. Uczestnik zobowiązuje się, Ŝe nie będzie uczestniczył w zajęciach pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających. 
6. Uczestnik wyraŜa zgodę na ewaluacje efektów przeprowadzonych szkoleń  w okresie 

do roku od momentu ukończenia przez uczestnika szkolenia. 
 

§ 3 Zobowiązania Organizatora Szkolenia 
1. Organizator Szkolenia kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem oświadcza, Ŝe 

przygotowany harmonogram szkolenia oraz ujęte w nim tematy są wystarczające do 
naleŜytego przeprowadzenia szkolenia. 

2. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za rezultat przeprowadzonych 
szkoleń. 

3. Organizator Szkolenia zastrzega sobie moŜliwość zmiany harmonogramu szkolenia. 
Organizator Szkolenia informuje Uczestnika o zmianach na bieŜąco za pomocą sms-
ów, poczty elektronicznej, telefonicznie, listownie lub na stronie internetowej www. 
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4. Po ukończeniu szkolenia Organizator Szkolenia wyda Uczestnikowi zaświadczenie 

ukończenia kursu.  
 

§ 4 Kary umowne 
1. W przypadku większej niŜ zakłada§ 2 pkt 2 liczby nieobecności lub złamania innych 

istotnych zapisów niniejszej umowy Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów 
związanych z jego uczestnictwem w projekcie tj. kwoty 5 153,38 PLN. 

 
§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygnąć polubownie. 

4. W przypadku braku moŜliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do 
jego rozstrzygnięcia jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora 
Szkolenia. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla kaŜdej ze stron.  

 
 
 
 

.............................................................. .............................................................. 
Data i podpis Organizatora Szkolenia Data i podpis Uczestnika 

 


