
Warunki umowy dla kursów grupowych

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest nauczanie języka hiszpańskiego przez prywatną placówkę oświatową 

działającą pod nazwą „Academia Języka Hiszpańskiego Españoles” .

2. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością.

3. Opiekun Słuchacza niepełnoletniego ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy przez 

Słuchacza. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone z Słuchacza na osoby trzecie bez 

zgody Szkoły. 

 CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony w zależności od wykupionej oferty, od dnia jej 

zawarcia do dnia zakończenia zajęć. 

 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KURSU

1. Wszyscy Słuchacze (z wyjątkiem grup początkujących) zobowiązani są do przystąpienia do testu 

kwalifikującego i/lub rozmowy z lektorem i/lub przedstawienia certyfikatu ukończenia nauki w innej 

placówce. 

2. Osoby kontynuujące naukę przyjmowane są na kolejny poziom na podstawie opinii lektora i/lub 

zaświadczenia ukończenia kursu języka hiszpańskiego. 

3. Warunkiem koniecznym, umożliwiającym udział w kursie, jest uiszczenie opłaty za kurs, bądź pierwszej

raty w przypadku płatności ratalnej. 

4. Uiszczenie płatności za kurs jest jednoznaczne z przystąpieniem do kursu. 

PRZEBIEG I WARUNKI NAUKI

1. „Academia Języka Hiszpańskiego Españoles” zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w grupie 

liczącej od 4 do 8 osób. 

2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem. 

3. Każdy poziom zaawansowania składa się z dwóch semestrów. 

4. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany godzin i/lub miejsca prowadzenia zajęć. 

5. „Academia Języka Hiszpańskiego Españoles” zastrzega sobie możliwość likwidacji grupy w przypadku 

gdy liczebność grupy wynosi mniej niż 4 osoby w grupie (łączna ilość Słuchaczy na zajęciach). W takim 

wypadku Słuchacz otrzyma zwrot opłat za niewykorzystane zajęcia proporcjonalnie do ilości 

wykorzystanych zajęć.

6. Szkoła zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z ważnych powodów tj. choroba lektora. W takim 

przypadku fakt odwołania zajęć spowoduje wydłużenie kursu, tak aby ilość godzin lekcyjnych była 

zgodna z umową. 

7. Na wniosek lektora Szkoła ma prawo zmienić Słuchaczowi grupę o poziom wyżej lub niżej. 

8. Słuchacz ma prawo zmienić grupę na tym samym poziomie zaawansowania, składając pisemne 

podanie do Szkoły, która wskaże nową grupę, o ile będą w niej miejsca. Zmiana grupy może wiązać się 

z dodatkowymi opłatami. 

MATERIAŁY DO NAUKI



1. „Academia Języka Hiszpańskiego Españoles” umożliwia zakup podręczników oraz innych materiałów 

do nauki języka hiszpańskiego.

2. Cena kursów nie zawiera podręczników. Posiadanie podręczników jest wymagane na zajęciach.

3. Wszelkie dodatkowe materiały przygotowane przez lektorów na zajęcia są dostarczane bezpłatnie.

WYNAGRODZENIE SZKOŁY I PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie za udział w kursie ustalone zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem szkoły.

2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z opłat za Kurs, Szkoła będzie uprawniona naliczyć z

tego tytułu odsetki w wysokości ustawowej.

3. Osoby które chcą otrzymać fakturę powinny przekazać taką informacji przy podpisywaniu umowy.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Słuchacz ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie Umowy przez Słuchacza może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia 

złożonego w sekretariacie „Academia Języka Hiszpańskiego Españoles” ,listem poleconym, przesłanym 

na adres Academii Espanoles lub mailowo.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy po rozpoczęciu zajęć Słuchacz otrzyma zwrot opłaty za Kurs po 

potrąceniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 350 zł oraz opłat za zajęcia, które odbyły się do czasu 

upływu okresu wypowiedzenia. Koszt opłat za część Kursu w której uczestniczył Słuchacz będzie 

obliczony jako iloczyn przeprowadzonych jednostkowych zajęć oraz opłaty za jednostkowe zajęcia 

zgodnie z aktualnym standardowym cennikiem dla danej grupy bez upustów i promocji.

3. W wypadku opóźnienia płatności o ponad 10 dni Słuchacz będzie skreślony z listy Słuchaczy. W 

przypadku skreślenia Słuchacza z listy umowa ulega rozwiązaniu bez zwrotu opłaty za kurs.

4. W przypadku nieobecności powyżej 12 godzin lekcyjnych Szkoła zastrzega sobie prawo do skreślenia 

Słuchacza z listy. W przypadku skreślenia Słuchacza z listy umowa ulega rozwiązaniu bez zwrotu opłaty 

za kurs.

5. W przypadku skreślenia Słuchacza z listy Szkoła zastrzega sobie prawo do zapisania nowej osoby w 

miejsce skreślonego Słuchacza.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spory, które mogłyby wyniknąć z umowy będą rozstrzygane polubownie, w przypadku braku 

możliwości dojścia do porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania 

bądź siedziby pozwanego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod 

rygorem nieważności. Pozostałe formy w tym wiadomości mailowe nie wywołują skutków prawnych. 

4. Podpisując niniejszą umowę Słuchacz potwierdza, że został wyczerpująco poinformowany o trybie i o 

systemie nauczania oraz dniach i godzinach, w jakich będą się odbywały zajęcia. 


