UMOWA
O świadczenie usług edukacyjnych - kurs LEGO Education WeDo
Zawarta w dniu ...................................................... w Częstochowie pomiędzy:
1.

Biurem Szkoleniowo Edukacyjnym IGNIS Marek Iwiński z siedzibą w Częstochowie przy ul. Moniuszki
57 zwanym dalej "Usługodawcą" reprezentowanym przez Marka Iwińskiego

a
2.

............................................................ zwaną/ym dalej "Usługobiorcą" legitymującym się dowodem
osobistym seria ............. nr ......................................
§1
Usługobiorca oświadcza, że jest prawnym opiekunem dziecka .........................................................
........................................................................ i powierza Usługodawcy prowadzenie kursu dla tego dziecka
w czasie i na warunkach określonych niniejszą umową.
§2
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych - kurs LEGO Education Wedo na
rzecz dziecka Usługobiorcy pod marką Klub Geniusza w okresie od .....................
do..................................... Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem zajęć stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy.
2. Świadczenie usług o których mowa w punkcie 1. odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr ....... w
Częstochowie
3. Usługodawca zobowiązuje się do nauczania dziecka wskazanego przez Usługobiorcę. Nauczanie
prowadzone będzie podczas kursu organizowanego przez Usługodawcę. Kurs obejmować będzie ......
Zajęcia odbywać się będą z częstotliwością raz w tygodniu po 60 minut każde.
§3
1. Cena kursu wynosi ...........
2. Cena nie podlega waloryzacji ani żadnym innym zmianom
3. Opłaty za kurs należy dokonać na konto w ING Banku 43 1050 1142 1000 0092 3686 1390
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto
Usługodawcy.
§4
1. Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Częstochowie.
§6
Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z REGULAMINEM ZAJĘĆ dostępnym na stronie
www.klubgeniusza.pl
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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