
Warunki umowy dla uczestników  

lekcji indywidualnych 

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy są indywidualne zajęcia z języka hiszpańskiego prowadzone w formie online/stacjonarnej.

Podstawowe obowiązki stron

1.Wykonawca zobowiązuje się do udzielania lekcji języka hiszpańskiego zgodnie z ustalonym przez obie strony 

grafikiem zajęć .

2. Wykonawca zapewnia warunki do nauki poprzez: program nauczania zgodny z wytycznymi Rady Europy, 

zatrudnienie kwalifikowanej kadry lektorów języka hiszpańskiego, organizację i obsługę administracyjną 

procesu kształcenia, dostarczenie podręczników i materiałów do ćwiczeń, ale na koszt Zamawiającego.

3. Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia lekcji według ustalonej z wykonawcą stawki.

4. Zamawiający ma prawo odwołać zajęcia, jednak nie później niż do godziny 18:00 dnia poprzedzającego 

zajęcia. W innym przypadku zajęcia zostaną uznane w rozliczeniu za odbyte.

5. Czas realizacji zajęć z pakietu 10-zajęć wynosi cztery miesiące. W przeciwnym wypadku niezrealizowane 

lekcje przepadają.

Rozliczenie

Opłatę za zajęcia Kursant wnosi przelewem na konto bankowe Akademii 42 1020 1055 0000 9802 0450 8057 

przed pierwszymi zajęciami z pakietu.

Odsetki za zwłokę

W przypadku zwłoki w płatności Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy odsetek za zwłokę w 

wysokości ustawowej, za okres od dnia upłynięcia terminu płatności do dnia jej faktycznego uregulowania.

Czas obowiązywania umowy

Umowa zawierana jest na okres czterech miesięcy od daty rozpoczęcia realizowania pakietu zajęć. 

Niewykorzystana kwota z pakietu nie podlega zwrotowi.

Ustalenia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony rozwiązywać będą polubownie, a jeśli nie 

będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.

2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.



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

nieważności. Akceptacja zmian może nastąpić w formie elektronicznej (email).

4. Po wykorzystaniu godzin z obowiązującej umowy w celu kontynuacji nie wymaga się podpisywania kolejnej 

umowy. Zostaje ona przedłużona na takich samych warunkach a potwierdzeniem jest dowód wpłaty za 

wkupienie kolejnego pakietu.


