
                                          
UMOWA O ORGANIZACJĘ SZKOLENIA I KURSU 

Niniejsza umowa (dalej: „Umowa”) została zawarta w Warszawie w dniu ............................................. r., 
pomiędzy: 
 
Deutsche Schule sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-554), przy Al. Niepodległości 132/136 lok 48, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186958, 
NIP 5212894708, REGON 013075108; 
zwaną dalej „Organizatorem”; 
reprezentowaną przez: ..................................................................................................... 
na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy; 
a 
...................................................., zamieszkałą/ym w ................................ (......-.........), przy ul. 
................................................................................................................................., legitymującą/cym się 
dowodem osobistym .................................; 
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem” 

§ 1. 
Organizator zobowiązuje się do: 
1. Zorganizowania jednego cyklu bezpłatnych Szkoleń z języka ................................... (120 godzin 

lekcyjnych), o poziomie dostosowanym do umiejętności Uczestnika oraz prowadzenia Szkoleń w 
grupach o zbliŜonym stopniu umiejętności, nie większych niŜ sześcioosobowe. 

2. Zorganizowania i przeprowadzenia Kursu w wymiarze 16 godzin, w grupach nie większych niŜ 
dziesięcioosobowe. 

3. Zapewnienia materiałów szkoleniowych, które po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu 
Szkolenia staja sie własnością Uczestnika. 

§ 2. 
Uczestnik zobowiązuje sie do: 
1. Dostarczenia niezbędnych dokumentów określonych w Regulaminie. 
2. Dbania o powierzone mu materiały szkoleniowe. 
3. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (frekwencja na zajęciach językowych 

minimum 80% godzin objętych Szkoleniem i Kursem). 
§ 3. 

W przypadku rezygnacji ze Szkolenia i Kursu lub skreślenia z listy uczestników Szkolenia i Kursu, 
uczestnik zostanie obciąŜony karą umowną w wysokości 3190 (słownie: trzy tysiące sto 
dziewięćdziesiąt) złotych, z zastrzeŜeniem, Ŝe kara umowna nie zostanie naliczona jeŜeli rezygnacja 
lub skreślenie nastąpiło w wyniku wypadków losowych niezaleŜnych od uczestnika, o czym 
rozstrzyga ostatecznie i nieodwołalnie Komisja, a takŜe w przypadku gdy na miejsce takiego 
uczestnika przyjęta została osoba z listy rezerwowej. 

§ 4. 
1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, wprost znajdują zastosowanie 

postanowienia Regulaminu projektu „Znam Język – Mam Pracę” (dalej: „Regulamin”), który 
stanowi integralną część niniejszej Umowy. Uczestnik oświadcza, Ŝe przed zawarciem Umowy 
otrzymał kopię Regulaminu, zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje postanowienia 
Regulaminu. 

2. Wszelkie wyrazy pisane wielką literą uŜyte w Umowie mają znaczenie nadane im w 
Regulaminie, chyba Ŝe w Umowie postanowiono inaczej. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron 

Umowy. 
 
 
 
 
...........................................     .................................................... 

Uczestnik       Organizator 


