UMOWA O ORGANIZACJĘ WYJAZDOWEGO KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
WRAZ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA pomiędzy Centrum Kształcenia Quaderno a:
Imię, nazwisko pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego:
……………………………………......…….....................................................

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Umowa dotyczy organizacji wyjazdu na kurs językowy przez
Centrum Kształcenia Quaderno na warunkach szczegółowo
opisanych w POTWIERDZENIU UCZESTNICTWA.
Umowa zostaje zawarta po dokonaniu przez Uczestnika
następujących czynności:
a. wypełnieniu
i
podpisaniu
FORMULARZA
ZGŁOSZENIOWEGO
b. doręczeniu wypełnionej i podpisanej przez lekarza/rodzica
KARTY ZDROWIA (uczestnicy niepełnoletni)
c. wpłaty na konto Centrum Kształcenia QUADERNO
zaliczki w wysokości określonej dla danego kursu.
Płatności należy dokonać na konto w PEKAO S.A. 38 1240
1330 1111 0000 2315 0089
Umowę uważa się za zawartą z chwilą wystawienia przez
Organizatora potwierdzenia zawarcia umowy (certyfikat
uczestnictwa w kursie).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie przez
Uczestnika rzeczy osobistych, wartościowych, dokumentów
i innych przedmiotów należących do Uczestnika.
Uczestnicy kursów językowych ubezpieczeni są od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW – do kwoty € 3.500) oraz
kosztów leczenia (KL – do kwoty € 15.000).
Organizator nie odpowiada za niedogodności i zmiany
w programie zaistniałe w trakcie trwania kursu z przyczyn od
niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje
państwowe, strajki oraz inne ‘siły wyższe’, a także wyłącza
odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych
wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym
kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy
z przyczyn od siebie niezależnych, jeśli jej przeprowadzenie jest
utrudnione lub niebezpieczne z niezależnych od Organizatora
powodów oraz jeśli liczba uczestników nie osiąga wymaganego
minimum grupy. W przypadku odwołania imprezy
Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości wniesionych
opłat.
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości utraconych
świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn osobistych (np.
skrócenie lub przerwanie podróży, nieszczęśliwy wypadek,
choroba, zabłądzenie lub spóźnienie się na miejsce zbiórki,
odmowa wyjazdu lub wjazdu ze strony służb granicznych, brak
ważności dokumentów).
Wszelkie zastrzeżenia i skargi należy bezzwłocznie zgłaszać
Organizatorowi bądź jego przedstawicielowi w miejscu pobytu.
Niezgłoszone w trakcie pobytu zastrzeżenia wymagające
doraźnej interwencji nie będą rozpatrywane po powrocie
Uczestnika do kraju. Ewentualne reklamacje dotyczące kursu
należy składać w formie pisemnej do 7 dni po zakończeniu
kursu.
Dane osobowe, znane Organizatorowi w związku z zawarciem
umowy
podlegają
ochronie
Organizatora,
zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie prawem.

4.

§ 3. Uprawnienia Uczestnika
1.

2.

3.

2.

3.

Uczestnik jest zobowiązany do dokonania pełnej wpłaty za
kurs nie później niż 40 dni przed datą wyjazdu.
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie
obowiązujących dokumentów do przekroczenia granicy RP
i granic innych państw, przez które przejeżdża i do których się
udaje.
Uczestnik
Wyjazdowego Kursu
Języka
Angielskiego
zobowiązuje się do uczestniczenia w całym programie wyjazdu,

Uczestnik może zrezygnować z udziału w kursie. W takim
przypadku Uczestnik ponosi następujące koszty:
10% pełnej ceny kursu wraz z transportem, gdy Uczestnik
odstąpi od umowy do 30 dni przed rozpoczęciem kursu,
wszelkie koszty poniesione przez Organizatora w
związku z organizacją kursu, jednak nie więcej jak 50%
pełnej ceny, jeżeli uczestnik odstąpi od umowy w terminie
od 29 do 8 dni przed datą rozpoczęcia kursu,
80% pełnej ceny kursu wraz z transportem, jeżeli
rezygnacja nastąpi na 7 do 4 dni od daty rozpoczęcia kursu,
na 3 lub mniej dni, lub niestawienie się na
zbiórkę
rozpoczynającą
kurs
bez
wcześniejszego
powiadomienia Organizatora powoduje utratę wszelkich
wpłaconych kwot.
Odstąpienie Uczestnika od umowy musi być dokonane
w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę
otrzymania pisemnego odstąpienia przez Organizatora.
Takie same zasady obowiązują Uczestników, którzy zostali
wpisani na listę w terminie krótszym niż 30 dni od daty
rozpoczęcia kursu.

§ 4. Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.

§ 2. Obowiązki Uczestnika
1.

przestrzegania prawa obowiązującego w miejscu pobytu,
przestrzegania regulaminu kursu, regulaminu szkoły goszczącej,
poleceń polskich i angielskich wychowawców oraz lektorów,
niezakłócania innym wypoczynku, niepalenia, niespożywania
alkoholu, niezażywania narkotyków oraz innych substancji
odurzających oraz utrzymywania pokoju w porządku i czystości
na kampusie i w rodzinach goszczących. W przypadku
istotnego naruszenia ustalonego porządku lub wskazanych
warunków, uczestnik może zostać usunięty z kursu. W takim
przypadku wszelkie koszty związane z powrotem obciążają
uczestnika lub jego prawnego opiekuna, a uczestnik nie będzie
wysuwać
żadnych
roszczeń
finansowych
względem
Organizatora ani szkoły, w szczególności nie przysługuje zwrot
świadczenia za niewykorzystany okres pobytu.
Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za
które ma obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania
z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby
niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

5.

6.

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z zasadami i warunkami
wybranego Programu, nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń
i zobowiązuje się do ich przestrzegania, wszelkie informacje
zawarte w karcie zgłoszeniowej oraz w załączonych
dokumentach są zgodne z prawdą, jest wystarczająco
odpowiedzialny i samodzielny, aby wyjechać za granicę
i uczestniczyć w wybranym przez siebie programie, a stan jego
zdrowia pozwala na uczestnictwo w kursie.
Zmiany i wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej
umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
Integralną częścią umowy są :
a/ KARTA ZGŁOSZENIOWA,
b/ POTWIERDZENIE/CERTYFIKAT UCZESTNICTWA
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
______________________________

_______________________

Data, podpis Uczestnika /opiekuna

przedstawiciel CK Quaderno

ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów
tel./fax (032) 226-58-28
www.quaderno.pl e-mail quaderno@post.pl

PIECZĘĆ PLACÓWKI ZDROWIA

WYJAZDOWY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KARTA ZDROWIA*
WYPEŁNIC PISMEM DRUKOWANYM

Nazwisko i imię
Data urodzenia
Przebyte choroby
Uwagi o stanie
zdrowia
Przeciwwskazania
Informacje o alergii,
wymaganiach
dietetycznych,
zażywanych lekach itp.

Stwierdzam, że wyżej wymieniony/a może uczestniczyć w Wyjazdowym
Kursie Języka Angielskiego bez zagrożenia życia i zdrowia.

……………………………
miejscowość, data

* dotyczy osób niepełnoletnich

……………………………
podpis i pieczęć lekarza

