
UMOWA O PROWADZENIE KURSU 

Zawarta w dniu ……………………….. we Wrocławiu
Pomiędzy
Towarzystwem Edukacji Otwartej
53-608 Wrocław, ul.Robotnicza 36-38
NIP: 897 16 04 383
reprezentowanym przez
Mieszko Budzyński – prezes Zarządu
Marta Lewandowska – skarbnik 
 a 
Panią/ Panem ……………………………………………………………………………………………………..

Zamieszkałym w ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….         ……………………………………
(pełny adres z kodem pocztowym) (telefon)

zwanym dalej Słuchaczem.

I. Przedmiot umowy
1. Niniejsza  umowa  zawarta  została  na  podstawie  przedstawionej  Słuchaczowi  oferty  kursów

organizowanych przez Towarzystwo Edukacji Otwartej.
2. Towarzystwo Edukacji Otwartej zobowiązuje się zorganizować nauczanie:

………………………………………………………………………………………………………………...
w systemie nauczania grupowego, w liczbie 60 godzin zegarowych w roku szkolnym:

………………………………………………………………………………………………………………...
3. Nauczanie grupowe odbywa się w grupach 8-12 osobowych. Dopuszcza się łączenie w jednej

grupie osób dorosłych z młodzieżą ponadgimnazjalną.
4. Warunkiem zapisu na kurs jest wniesienie opłaty semestralnej. Opłata semestralna wynosi 600zł

(słownie: sześćset)
5. W przypadku rezygnacji z nauki wniesiona opłata nie będzie zwracana. 
6. Zajęcia trwają od września do stycznia, z przerwami na ferie świąteczne i zimowe zgodnie

z terminami wyznaczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
7. Umowę zawiera się na czas trwania pierwszego/drugiego* semestru danego roku szkolnego.

II. Obowiązki Towarzystwa  Edukacji Otwartej
1. Towarzystwo  Edukacji  Otwartej  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  kadry  o  odpowiednich

kwalifikacjach,  nadzoru  merytorycznego  nad  pracą  zatrudnionych  osób,  oraz  wydania
zaświadczenia o ukończeniu kursu, jeśli absencja słuchacza nie przekroczyła 1/3 ilości  godzin
przeprowadzonych zajęć.

III. Obowiązki Słuchacza
1. Słuchacz  zobowiązuje  się  do  regularnego  uczęszczania  na  zajęcia  i  aktywnego  w  nich

uczestnictwa.

IV. Płatności
1. Opłata za kurs wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych). 
2. Towarzystwo Edukacji Otwartej zastrzega sobie prawo zmiany ceny kursu lub liczby godzin zajęć

w przypadku, gdy liczba osób w grupie spadnie poniżej 8 (słownie: ośmiu). W przypadku zmiany
ceny kursu słuchacz ma prawo wypowiedzieć umowę a Towarzystwo będzie zobowiązane do
zwrotu części (proporcjonalnej do ilości przeprowadzonych wcześniej zajęć) opłaty za kurs.

3. Opłaty za kurs wnoszone są przelewem bankowym na konto Towarzystwa Edukacji Otwartej:
06 1090 1522 0000 0001 3599 1138



V. Prawa Słuchacza
1. Słuchacz ma prawo do zgłaszania pracownikom Towarzystwa Edukacji  Otwartej   postulatów i

wniosków, zarówno w sprawach merytorycznych jak i organizacyjnych.

VI. Prawa  Towarzystwa Edukacji Otwartej 
1. Towarzystwo  Edukacji  Otwartej  zastrzega  sobie  prawo  natychmiastowego  wypowiedzenia

umowy w przypadku rażącego zachowania  Słuchacza,  które  mogłoby zagrażać  interesom lub
bezpieczeństwu  innych  Słuchaczy  lub  osób  prowadzących  zajęcia  a  także  innych  osób
przebywających w budynku, w którym odbywają się zajęcia. 

2. Towarzystwo  Edukacji  Otwartej  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania  zwrotu  kosztów  naprawy
mienia  uszkodzonego  przez  Słuchacza.  Zwrot  kosztów  nie  obejmuje  uszkodzeń  sprzętu
powstałych bez winy słuchacza (związanych np. z jego zużyciem). 

3. Towarzystwo Edukacji  Otwartej  zastrzega sobie  prawo wypowiedzenia umowy w razie  braku
akceptacji ze strony Słuchacza zmiany ceny kursu lub liczby godzin zajęć w przypadku, gdy liczba
Słuchaczy w danej grupie spadnie poniżej 8.

4. Towarzystwo  Edukacji  Otwartej  nie  zwraca  wniesionych  opłat  w  przypadku  nieobecności
Słuchacza na zajęciach.

5. Towarzystwo Edukacji  Otwartej  ma prawo rozwiązania umowy w przypadku nieuregulowania
opłaty za kurs.

6. Towarzystwo Edukacji Otwartej nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do uczestnika
pozostawione na terenie budynku Towarzystwa Edukacji Otwartej

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

  …………….………………………………           …………………………………
Towarzystwo Edukacji Otwartej                          Słuchacz

*niepotrzebne skreślić


