EDUKACJA SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Umowa uczestnictwa w kursie .....................
zawarta w dniu ...............r pomiędzy Marta Pelczar prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Rubispina z siedzibą
w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 18/46 31-272 Kraków, zwaną w dalszej części umowy „Rubispina”
a Panią/Panem:
Imię/imiona i Nazwisko: ...............................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: .....................................................................................................................................................................
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Uczestnikiem kursu”, o następującej treści:
§1
Umowa zostaje zawarta na czas kursu (.... dni kursowych od .............r. do ...............r.) obejmującego .... godzin dydaktycznych
po 45 minut każda na podstawie harmonogramu przekazanego w formie pisemnej w dniu ................r.
§2
1.
2.
3.
4.

Uczestnictwo w kursie wynosi .......... zł (słownie: ........................................................).
Opłata, o której mowa w §2.1 obejmuje koszt uczestnictwa oraz wydanie certyfikatu potwierdzającego udział w kursie.
Sposób płatności jest omówiony w regulaminie kursu, a wysokość opłat w cenniku.
Na życzenie Uczestnika kursu zostanie wystawiona faktura.
§3

1.
2.
3.
4.

Uczestnik kursu wypełnia formularz zgłoszeniowy w formie papierowej.
Uczestnik kursu zapoznał się i akceptuje wszystkie punkty regulaminu kursu, polityki prywatności i cennika opłat
za szkolenia i kursy.
Dokumenty wymienione w §3.2 są dostępne na stronie internetowej www.rubispina.pl oraz w siedzibie firmy Rubispina
i sali szkoleniowej.
Uczestnik kursu zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach kursu, na które się zgłosił i pracuje na własnym sprzęcie
lub na sprzęcie Firmy Rubispina.
§4

1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnik kursu ma prawo do opuszczenia maksymalnie 20% godzin lekcyjnych kursu.
Przekroczenie określonego w §4.1 limitu absencji bez przedłożenia wiarygodnego usprawiedliwienia skutkować będzie
skreśleniem z listy kursantów i odmową wydania certyfikatu ukończenia kursu.
W wypadku nieobecności z przyczyn od Uczestnika kursu niezależnych jak np.: choroba Uczestnika kursu terminy kursu
zostaną zmienione po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem kursu Rubispina.
Po ukończeniu kursu Rubispina wyda Uczestnikowi kursu certyfikat ukończenia kursu oraz prześle materiały
dydaktyczne w wersji elektronicznej na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
W trosce o jakość naszych usług Uczestnik kursu pozostawia opinię nt. przeprowadzonego kursu w wersji papierowej
lub wypełnia formularz na stroniewww.rubispina.pl/opinie.php.
§5

1.
2.

Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§6

1.
2.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego ich rozstrzygnięcia sporu,
właściwym do jego rozstrzygnięcia jest właściwy sąd powszechny.

data i podpis Uczestnika kursu
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data i podpis Organizatora Kursu

