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UMOWĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
UMOWA NR  0411/____ /JĘZYK ANGIELSKI/____ 

 

Zawarta  w  dniu ______________ Kobierzycach pomiędzy:  

Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury, 55-040 Kobierzyce ul. Ludowa 7,  

reprezentowanym przez: 

Dyrektor- mgr Marię Bokun 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej- Krystyny Białobrzeskiej, 

zwanym w  dalszej części umowy „KOK”, 

a  

Panem/ Panią ______________________________, zamieszkałym/ą _______________________________________, będącej/go 

opiekunem prawnym dziecka _______________________________,* 

tel. do kontaktów: ________________________________________, 

e-mail do kontaktów: ______________________________________, 

zwanym dalej w  treści umowy „Uczestnikiem”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna także „Stroną”, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

KOK oświadcza, że w ramach prowadzonej statutowo działalności m.in. w zakresie upowszechniania kultury zobowiązuje się do 

zorganizowania zajęć nauki języka angielskiego (kursu) w terminie od 21.09.2020 r. do 18.06.2021 r. z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy i dni wolnych od zajęć szkolnych. 

 

§ 2 
1. Zajęcia odbywać się będą w budynku KOK, w Kobierzycach, ul. Ludowa 7  

2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć w budynku KOK, Strony dopuszczają możliwość prowadzenia zajęć 

w formie zdalnej - on-line, w takim przypadku obowiązek dostarczenia Uczestnikowi komputera i Internetu do 

przeprowadzenia zajęć spoczywa na Uczestniku.”. 

 

§ 3 
1. KOK zobowiązuje  się do: 

a. terminowego i prawidłowego prowadzenia zajęć według opracowanego planu pracy; 

b. sprawdzania obecności na zajęciach; 

c. utrzymywania kontaktu niezbędnego do realizacji warunków niniejszej umowy z Uczestnikiem na podstawie 

wskazanych w niniejszej umowie danych kontaktowych, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail i 

wiadomości SMS, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a. terminowej zapłaty za zajęcia; 

b. regularnego uczestnictwa w zajęciach; 

c. informowania KOK o nieobecnościach na zajęciach; 

d. informowania KOK o wszelkich zmianach danych kontaktowych wskazanych  w niniejszej umowie; 

e. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy w przypadku rezygnacji z zajęć; 

f. przestrzegania Regulaminu sekcji i Regulaminu sekcji na czas epidemii Covid-19 (regulaminy dostępne na stronie 

www.kultura-kobierzyce.pl lub w siedzibie KOK). 
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§ 4 

1. Za realizację  przedmiotu umowy Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz KOK opłaty rocznej w łącznej kwocie 

___________________ (słownie: _____________________________________________________________________) zł. 

2. Opłata roczna płata będzie z góry w 3 ratach: 

a. I rata w kwocie __________ zł, płatna w terminie do dnia 15 października 2020 r.; 

b. II rata w kwocie __________ zł, płatna w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.; 

c. III rata w kwocie __________ zł, płatna w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. ; 

3. Opłaty należy dokonywać w kasie KOK lub przelewem na rachunek bankowy KOK w  Banku Spółdzielczym w Kobierzycach 

nr konta: 20 9575 0004 0000 0316 2000 0010 z określeniem na dowodzie wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika oraz 

dopisek: ”nauka języka angielskiego, umowa nr ________________”. 

4. Na tydzień przed upływem terminu płatności każdej z rat, o których mowa w ust. 2 powyżej, KOK wyśle Uczestnikowi 

wiadomość SMS lub wiadomość e-mail z przypomnieniem o obowiązku terminowej zapłaty. 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty KOK jest uprawniony do: 

a. naliczenia i żądania od Uczestnika odsetek ustawowych za opóźnienie; 

b. rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, chyba że Uczestnik zapłaci przeterminowaną ratę w terminie 

7 dnia od dnia otrzymania oświadczenia KOK  o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

6. W przypadku przystąpienia Uczestnika do kursu po jego rozpoczęciu, uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz KOK 

opłaty rocznej pomniejszonej proporcjonalnie o opłatę za zajęcia, w których Uczestnik nie brał udziału, z zastrzeżeniem, że 

Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za cały miesiąc, w trakcie którego przystąpił do kursu. 

7. W przypadku, gdy Uczestnik żąda wystawienia faktury za dokonaną opłatę roczną, zobowiązany jest przy podpisaniu Umowy 

poinformować o tym KOK i złożyć w siedzibie KOK Wniosek o wystawienie faktury na druku dostępnym na stronie 

internetowej KOK lub w siedzibie KOK. 

 

§ 5 

1. KOK zastrzega sobie prawo, a Uczestnik wyraża zgodę na zmianę dni i godzin odbywania zajęć. 

2. Zmiana dni i godzin odbywania zajęć nie powoduje zmiany niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

1. W przypadku, gdy liczba uczestników w danej grupie, do której Uczestnik został zakwalifikowany nie przekroczy 5, KOK jest 

uprawniony do nierozpoczynania kursu lub skierowania Uczestnika do innej grupy, przy czym jej poziom, może odbiegać od 

poziomu Uczestnika.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na skierowanie go do innej grupy, Umowa rozwiązuje 

się ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku KOK zwróci Uczestnikowi wniesioną opłatę. 

3. W przypadku, gdy w trakcie trwającego kursu, liczba uczestników danej grupy zmniejszy się do 3 i mniej, KOK jest 

uprawniony do rozwiązania grupy Uczestnika i skierowania Uczestnika do innej grupy, przy czym jej poziom, może odbiegać 

od poziomu Uczestnika.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na skierowanie Uczestnika do innej grupy, Umowa 

rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku KOK zwróci Uczestnikowi wniesioną opłatę 

proporcjonalnie do liczby przeprowadzonych zajęć. 

 

§ 7 

1. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, bez względu na przyczynę nieobecności, wniesiona przez Uczestnika 

opłata nie podlega zwrotowi. 

2. W przypadku nieobecności Instruktora, zajęcia, które z tego powodu zostały odwołane, odbędą się w innym terminie, o 

czym KOK powiadomi Uczestnika niezwłocznie w sposób określony w § 3 ust.1 lit. c. 

 

§ 8 

1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

miesiąca. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 KOK zwróci Uczestnikowi wniesioną opłatę proporcjonalnie do liczby 

przeprowadzonych zajęć. 
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§ 9 

1. KOK jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a. gdy Uczestnik nie dokonał zapłaty za kurs w terminie; 

g. gdy Uczestnik nie przestrzega Regulaminu sekcji i Regulaminu sekcji na czas epidemii Covid-19 (regulaminy 

dostępne na stronie www.kultura-kobierzyce.pl oraz w siedzibie KOK). 

b. gdy Uczestnik utrudnia prowadzenie zajęć lub przeszkadza innym uczestnikom; 

c. gdy Uczestnik stwarza niebezpieczeństwo dla siebie, instruktora lub innych uczestników; 

d. długotrwałej choroby instruktora lub jego nieobecności, przy jednoczesnym braku możliwości zorganizowania 

zastępstwa przez KOK. W takim przypadku KOK zwróci Uczestnikowi wniesioną opłatę proporcjonalnie do liczby 

przeprowadzonych zajęć. 

2. Uczestnik jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 

2 i 4 Umowy. 

 

§ 10 

1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone z winy Uczestnika na mieniu KOK i osobowe 

wyrządzone na innych uczestnikach kursu, instruktorach, pracownikach KOK i innych osobach znajdujących się na terenie 

budynku KOK, przy czym przez budynek KOK na potrzeby niniejszej Umowy Strony rozumieją każdy budynek, w którym 

odbywają się zajęcia. 

2. KOK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestnika na terenie budynku KOK w okresie przed i po zajęciach. 

 

§ 11 

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z  treścią Regulaminu sekcji i Regulaminu sekcji na czas epidemii Covid-19 dostępnych 

na stronie internetowej KOK, akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną  dotycząca przetwarzania danych osobowych przez KOK, oraz 

Klauzulą informacyjną dotyczącą działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 

dostępnymi na stronie internetowej KOK www.kultura-kobierzyce.pl oraz w siedzibie KOK. 

3. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż w budynku KOK zamontowany jest monitoring, ma świadomość tego, że 

jego wizerunek / jego dziecka* będzie utrwalony i przechowywany przez KOK na zasadach określonych w Klauzuli 

Informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

4. Uczestnik oświadcza, że upoważnia ________________________________, nr tel. ______________, adres e-mail: 

____________________________ do uzyskiwania informacji związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, w 

szczególności o dniu i godzinie zajęć, stanie zaległości. 

 

§ 12 

1. Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem niniejszej Umowy Strony zobowiązane są składać w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z wyjątkiem oświadczeń, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. e, § 4 ust. 5 lit. b, § 6, § 8, § 9, dla których 

ważnego i skutecznego złożenia wystarczy wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail. 

2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian, których inny sposób 

wprowadzenia przewiduje niniejsza umowa. 

4. Spory mogące wynikać z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w przypadku nie dojścia do 

porozumienia  rozstrzygać będzie je Sąd właściwy dla siedziby KOK. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu sekcji i 

Regulaminu sekcji na czas epidemii Covid-19. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze  stron. 

 

 
 
Uczestnik         Kobierzycki Ośrodek Kultury 

 
Załączniki: 
 

http://www.kultura-kobierzyce.pl/
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1. Oświadczenie RODO i Zgoda na transport;*. 
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na mierzenie temperatury; 

 


