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UMOWA
w ramach projektu
„Język angielski - wolność mówienia"
Edycja VI
Umowa zawarta dnia....................................w Warszawie pomiędzy
Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz,
ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa,
NIP: 854-154-84-48, REGON: 790663562 , zwana dalej Szkołą
a
Panem / Panią.................................................................................................................................
Adres zamieszkania........................................................................................................................
PESEL .................................................................................................................
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§1
Przepisy ogólne
Umowa na dofinansowane szkolenie realizowane w ramach projektu pt. „Język angielski - wolność mówienia" Edycja VI
określa zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania uczestników do udziału w projekcie, warunki organizacji
szkoleń oraz warunki ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a także procedury w
przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie trwania kursu oraz zasady płatności.
Projekt jest współfinansowany w 50% przez firmę Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Nowogrodzka 49, 00695 Warszawa, NIP: 854-154-84-48, REGON: 790663562. Pozostałe 50% pokrywa Kursant.
Projekt jest przewidziany dla 300 osób, zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego, w wieku od 18 lat, kobiet i
mężczyzn, samozatrudnionych i zatrudnionych, uczących się, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.
Projekt przewiduje 50 godzin lekcyjnych nauki języka angielskiego prowadzonych metodą bezpośrednią z elementami
gramatyki, realizowanych w terminie luty – czerwiec 2020 r.
§2
Postanowienia programowo – organizacyjne
Zapisy odbywają się internetowo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
www.akn.pl lub w sekretariacie Szkoły.
Harmonogram szkolenia będzie dostępny na pierwszych zajęciach w formie papierowej.
Zajęcia odbywać się będą w systemie 2 razy w tygodniu po 2 godziny (2x45min) lub raz w tygodniu 4 godziny (4x45min) do
wyboru. Zajęcia przeprowadzone są od poniedziałku do czwartku oraz w niedziele w godzinach porannych, popołudniowych
i wieczornych do wyboru.
§3
Proces rekrutacji
Proces rekrutacji będzie odbywał się od lutego 2020 r. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu realizowanym w ramach
projektu zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej www.akn.pl lub w sekretariacie Szkoły.
Warunkiem przystąpienia do projektu i jednocześnie gwarancją zarezerwowania miejsca w grupie jest podpisanie umowy
szkoleniowej, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnienie kwestionariusza osobowego z podaniem
dyspozycyjności.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc w trakcie trwania rekrutacji utworzona zostanie lista rezerwowa.
W ramach rekrutacji będzie możliwość wypełnienia testu kwalifikacyjnego na dany poziom językowy.
§4
Warunki prowadzenia szkoleń w ramach projektu
Szkolenia odbywać się będą w systemie 2 razy w tygodniu po 2 godziny (godzina lekcyjna 45 minut) lub raz w tygodniu 4
godziny. Zajęcia od poniedziałku do czwartku w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych. Zajęcia w niedziele
w godzinach porannych.
Akademia Nauki zastrzega sobie prawo do prowadzenia zajęć przez lektorów w systemie rotacyjnym, wynikających z
głównych założeń metody bezpośredniej.
Podręczniki do nauki języka angielskiego są kosztem dodatkowym Kursanta.
Podręczniki do metody bezpośredniej Kursant ma możliwość zamówienia w sekretariacie szkoły, dokonując przedpłaty.
Obecność uczestnika na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo przez lektora za pomocą sprawdzenia listy obecności.
Na koniec kursu każdy Kursant, który weźmie udział w min. 70% zajęć otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na
danym poziomie językowym.
Kursant którego frekwencja wynosić będzie poniżej 70% obecności, nie otrzyma zaświadczenia potwierdzającego
ukończenie szkolenia.
Kursant nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.
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Kursant ma możliwość odrabiania zajęć z inną grupą na tym samym poziomie językowym, musi jednak mieć na uwadze
rozbieżności w materiale spowodowane innym tempem pracy poszczególnych grup, bądź przesunięciami w harmonogramie
zajęć.
10. Kursant w przypadku zmiany swojej dyspozycyjności ma możliwość przeniesienia do innej grupy na tym samym poziomie,
po uprzedniej konsultacji z pracownikiem sekretariatu szkoły.
11. Kursant nie może zawiesić kursu na określoną ilość spotkań czy miesięcy. W przypadku dłuższej nieobecności Kursanta na
zajęciach opłata ratalna musi zostać uiszczona bez względu na nieobecności.
12. Akademia Nauki zastrzega prawo do zmian w harmonogramie szkoleń, spowodowanych odwołaniem zajęć i odrobieniem
ich w późniejszym czasie. W przypadku odwołania zajęć kursant zostanie poinformowany wiadomością SMS na nr wskazany
w kwestionariuszu osobowym.
§5
Rezygnacje, płatności i łączenie grup
1. Cena Kursu wynosi:
a) 725,00 PLN i obowiązuje na zajęcia odbywające się w grupach 8-12 osób,
b) 1050,00 PLN i obowiązuje na zajęcia odbywające się w grupach 5-7 osób,
c) 2500,00 PLN i obowiązuje na zajęcia odbywające się w grupach 2-4 osoby
2. Opłatę za Kurs należy uiścić jednorazowo lub w pięciu równych ratach:
o

po 145,00 PLN - dotyczy zajęć opisanych w §5 pkt.1 podpunkt a)

o

po 210,00 PLN – dotyczy zajęć opisanych w §5 pkt.1 podpunkt b)

o

po 500,00 PLN – dotyczy zajęć opisanych w §5 pkt.1 podpunkt c)

3. Płatność rat w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta 94 1140 2017 0000 4802 0377 8172
w tytule przelewu podając imię, nazwisko i nazwę grupy.
5. Termin płatności za pierwszą ratę następuje przed dniem rozpoczęcia zajęć.
6. Kursant w każdej chwili ma prawo złożyć rezygnację z projektu na następujących warunkach:
- złożyć pisemną rezygnację z projektu w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres nowogrodzka@akn.pl
- uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 150 zł za rozwiązanie umowy
- uregulować płatność za zaległe, nierozliczone miesiące, tj. do dnia złożenia pisemnej rezygnacji
7. W przypadku zmniejszenia liczebności grupy Szkoła ma prawo dołączyć osoby na podobnym poziomie językowym, połączyć
grupy lub całkowicie je rozwiązać.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa stanowi integralną część dokumentów podpisywanych przez uczestników szkoleń.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia projektu pt.: "Język angielski - wolność mówienia" Edycja
VI. Przewidywany czas ukończenia realizacji projektu czerwiec 2020 r.

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

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

Data i Podpis Pracownika Akademii Nauki

Data i czytelny podpis Uczestnika
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KLAUZULE ZGODY
DO UMOWY/ZGŁOSZENIA Z DNIA………………..

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Akademia
Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

…………………………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………………
Czytelnie imię i nazwisko

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez przez Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz moich danych osobowych w postaci
adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług
oferowanych przez przez Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

…………………………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………………
Czytelnie imię i nazwisko
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Radzieje 11600, ul. Kormoranów 10, 11-600, tel. 22 522 84 32/33, nowogrodzka@akn.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz w
celu realizacji imprezy szkoleniowo-edukacyjnej zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres udziału i obsługi administracyjnej udziału w zajęciach,
a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu
odwołania zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami szkolenia
5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych także do przenoszenia
danych;
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz
Buzarewicz;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

…………………………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………………………
Czytelnie imię i nazwisko
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KWESTIONARIUSZ
do projektu pt. "Język angielski – wolność mówienia"
Edycja VI

1.1. IMIĘ I NAZWISKO:....................................................
1.2. DATA URODZENIA: .........................
1.3. MIEJSCE URODZENIA: .........................
1.4.STATUS
[
[
[
[
[
[

] STUDENT
] SAMOZATRUDNIONY
] ZATRUDNIONY
] NIEAKTYWNY ZAWODOWO
] BEZROBOTNY
] EMERYT/RENCISTA

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Ulica.....................................................................
Kod.................................. Miejscowość.........................
Tel. ..................................................
E- mail................................................

.....................................
Data i czytelny podpis Kursanta

Dyspozycyjność:
PoniedziałekŚroda

WtorekCzwartek

7:30 – 9:00
16:15 - 17:45
18:00 – 19:30
Niedziela
09:00 – 12:00

Preferowany poziom językowy:
A1 [
A2 [
B1 [
B2 [

]
]
]
]
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