UMOWA
na przeprowadzenie kursu efektywnej nauki dla dzieci
w Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz
zawarta w dniu .............................. w Warszawie pomiędzy:
Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez Burmistrza Miasta i Gminy Węgorzewo pod nr 2045/9, z siedzibą w miejscowości Radzieje, ul.
Kormoranów 10, 11-600 Węgorzewo, NIP: 845-154-84-48, REGON: 790663562, wpisaną do ewidencji szkół i
placówek niepublicznych pod numerem 47 Pz, zwana dalej Akademią
a
……………………………………………………….
(Nazwisko i imię opiekuna)
zamieszkały (-a) przy ul ………………………………………..,…………………………………….
legitymujący (-a) się dowodem osobistym nr .............................................,
zwany (-a) dalej „Opiekunem”
dalej łącznie zwani „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”
§1
Opiekun zleca, a Akademia zobowiązuje się przeprowadzić dla podopiecznego Opiekuna
……………………………………………………. kurs efektywnej nauki dla dzieci („Kurs”).
(Nazwisko i imię kursanta)
Zasady przeprowadzenia Kursu i uczestnictwa w Kursie, w tym wysokość wynagrodzenia za Kurs oraz warunki
płatności, zostały określone w Regulaminie Kursu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
§2
Szczegółowe dane osobowe Opiekuna oraz jego podopiecznego, mającego uczestniczyć w Kursie zostały
zawarte w kwestionariuszu osobowym załącznik nr 2 do umowy.
§3
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………..
Opiekun (podpis)

…………………………………..
Akademia (podpis)
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Załącznik nr 1
REGULAMIN
Kursu efektywnej nauki dla dzieci
zwanego dalej Kursem, organizowanego przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz w Warszawie, przy
ul. Nowogrodzkiej 49, zwaną dalej Akademią.
§1
ZASADY OGÓLNE
1. Akademia organizuje bezpłatną i niezobowiązującą prezentację, na której szczegółowo przedstawiane są
zasady i warunki uczestnictwa w kursie.
2. Kursy:
- Mądre Dziecko oraz Mistrzowie Matematyki obejmują 52 jednostki lekcyjne raz z w tygodniu po 2 jednostki.
- Mały Odkrywca obejmuje 56 jednostek lekcyjnych raz z w tygodniu po 2 jednostki.
Jednostki lekcyjne dla kursów Mądre dziecko i Mistrzowie Matematyki (klasy 2-4) to 60 minut.
Jednostki lekcyjne dla kursów Mały Odkrywca (Wyspa, Piraci) oraz Mistrzowie Matematyki klasy 0-1 to 45
minut.
Jednostki lekcyjne dla kursów Mały Odkrywca Zaczarowany Zajączek – to 30 minut.
Długość jednostki lekcyjnej uwzględnia możliwości efektywnej pracy z dziećmi w danej grupie wiekowej.
3. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań, który zostanie rozdany na pierwszym spotkaniu dla
opiekunów. Harmonogram spotkań uwzględnia przerwy świąteczne i ferie zimowe dla woj. mazowieckiego w
roku szkolnym 2017/2018 opublikowane przez MENiS.
4. Akademia daje możliwość uczestniczenia w bezpłatnych konsultacjach trenerskich odbywających się w
siedzibie Akademii. Terminy konsultacji dostępne są w sekretariacie Akademii oraz u trenerów prowadzących
zajęcia.
5. Opiekun zobowiązany jest do przysyłania dziecka na wszystkie zajęcia dla dzieci wymienione w Kalendarium
spotkań. W przypadku nieobecności Akademia umożliwia bezpłatny udział w konsultacjach, o których mowa w
punkcie 4 lub na zajęciach z inną grupą. Konsultacje prowadzone są raz w miesiącu w wymiarze 1 godziny
zegarowej dla danej grupy wiekowej.
6. Opiekun zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach dla opiekunów odbywających się w drugiej części
pierwszych zajęć z dziećmi oraz na 2 wywiadówkach: po 1-szym semestrze i po zakończenie kursu.
7. Opiekun zobowiązany jest do codziennego treningu z dzieckiem w domu według wskazówek uzyskanych na
spotkaniach warsztatowych i konsultacjach.
8. Grupy liczą od 8-12 osób. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy podczas trwania kursu poniżej 6
osób, Akademia ma prawo do łączenia grup lub w ostateczności do jej rozwiązania.
9. Akademia daje sobie prawo do kontaktów telefonicznych i mailowych z klientem związanych z organizacją
kursu.
10. Akademia daje sobie prawo do zmiany trenera w trakcie trwania kursu, a także do zorganizowania
zastępstwa w przypadku nieobecności trenera prowadzącego grupę.
11. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie siedziby.
12. Na terenie siedziby Akademii obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
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§2
ZASADY PŁATNOŚCI
1. Cena Kursu wynosi
a) 1592,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i zero groszy) i obowiązuje na zajęcia
odbywające się w jeden z wybranych dni od poniedziałku do czwartku,
b) 1832,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści dwa złote i zero groszy) i obowiązuje na zajęcia
odbywające się w piątek lub w sobotę.
2. System rabatowy:
o na drugi i kolejny kurs lub kurs dla drugiego i kolejnego dziecka obowiązuje rabat w wysokości 10%.
o na wpłatę pełnej kwoty jednorazowo przed rozpoczęciem kursu, obowiązuje rabat w wysokości 5%.
3. Akademia, w ramach opłaty za Kurs, zobowiązana jest do wyposażenia zarówno opiekuna jak i dziecka we
wszystkie materiały dydaktyczne potrzebne do uczestnictwa w Kursie.
4. Opłatę za Kurs należy uiścić jednorazowo lub w ośmiu równych ratach:
o

po 199,00 PLN ( słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy) - dotyczy zajęć opisanych
w §2 pkt.1 podpunkt a)

o

po 229,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i zero groszy) – dotyczy zajęć opisanych
w §2 pkt.1 podpunkt b)

5. Harmonogram wpłaty rat:
I rata: wrzesień 2017 – nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu
II rata: do 5.11.2017
III rata: do 5.12.2017
IV rata: do 5.01.2018
V rata: do 5.02.2018
VI rata: do 5.03.2018
VII rata: do 5.04.2018
VIII rata: do 5.05.2018
6. Forma płatności:
- gotówka w sekretariacie szkoły
- przelew na konto 94 1140 2017 0000 4802 0377 8172
- przelewy24 – link do płatności w treści maila
- karta – mobilny terminal
7. W przypadku rezygnacji z Kursu, gdy Opiekun dokonał opłaty w całości lub w ratach, Akademia zwróci
nadpłatę na następujących warunkach: od ceny zapłaconej przez Opiekuna odejmie kwotę za odbyte zajęcia,
licząc każdy rozpoczęty miesiąc nauki po 199,00 PLN ( słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć) oraz kwotę
odstępnego od umowy w wysokości 150,00 PLN (słownie sto pięćdziesiąt).
8. Zwrot ustalonej zgodnie z punktem 6 kwoty nastąpi na wskazane przez klienta konto bankowe, kartę
płatniczą (kredytową) lub w gotówce w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia dotyczącego rezygnacji
z Kursu.
9. W przypadku niewykorzystania danych zajęć z powodu wyjazdu, choroby czy innych zdarzeń losowych
istnieje możliwość ich odrobienia w ramach konsultacji, o których mowa w §1.4 Lub podczas zajęć z inną grupą.
W przypadku skorzystania z tej możliwości uznaje się, że dane zajęcia zostały wykorzystane.
10. Niedokonanie opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kursu i spowoduje brak możliwości
uczestniczenia w zajęciach oraz konsekwencje finansowe opisane w §2 punkt 6.
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11. Opiekun w przypadkach przez prawo przewidzianych, może w terminie 14 dni od zwarcia umowy, od niej
odstąpić.
§2
ZASADY REKLAMACJI
Reklamacje można składać drogą elektroniczną na email: nowogrodzka@akn.pl lub w recepcji Akademii Nauki
(ul. Nowogrodzka49) w ciągu 7 dni od zaistnienia podstawy do reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w
terminie 14 dni ich złożenia. Odpowiedź zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany adres email lub
wysłana listem na wskazany adres Opiekuna.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Tadeusza
Buzarewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz,
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Węgorzewo pod
nr 2045/9, z siedzibą w miejscowości Radzieje, ul. Kormoranów 10, 11-600 Węgorzewo.
□

TAK

□

NIE

Opiekunowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli
przetwarzania danych, które jej dotyczą, określonej w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) . Wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest dobrowolne.
Zapoznałem (-am) się z regulaminem uczestnictwa w kursie i w pełni go akceptuję.

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

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

Opiekun (podpis) ·

Akademia (podpis)
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Załącznik nr 2
KWESTIONARIUSZ

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA (OPIEKUNA):.......................................................................................................
NUMER DOWODU OSOBISTEGO (OPIEKUNA)………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: ...............................................................................................................................
DATA URODZENIA DZIECKA:…………………………………………………………………………………..
ADRES ZAMELDOWANIA:
Kod................................miejscowość...............................................................................………………………….
Ulica...........................................…………………………………… nr....................................................................
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Kod................................miejscowość...............................................................................…………………………..
Ulica...........................................…………………………………… nr.....................................................................
Tel. stacjonarny………………………… Tel. komórkowy …………………………...............................................
E- mail........................................................................................…………………………………………………….

PROSZĘ ZAZNACZYĆ ZRÓDŁO UZYSKANIA INFORMACJI O KURSIE:
□
□

ZNAJOMI

MAILING

□

KURSANT AKADEMII

□

□

FACEBOOK

□

PORTAL „MIASTO DZIECI”

□

SMS

□

BIULETYN

□

GOOGLE/INTERNET

□

INNE PORTALE I FORA DLA RODZICÓW (jakie?)………………………………………………………

□

INNE ŹRÓDŁO (jakie?)…………………………………………………………………………………………...

OZNAKOWANIE LOKALU

....………………………………………………………………...
Opiekun (data i podpis)
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