UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH
W WYŻSZEJ SZKOLE KOSMETYKI I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI

Umowa zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy stronami:
Panią/Panem ………………………………………………………………………………….....….
zamieszkałą/ym: ………………….....………………………………………………………………
posiadającą/ym adres do korespondencji: …………………………………………..…………...
PESEL ……………………………………………………………………………………………...
legitymującą/ym się DOWODEM OSOBISTYM Seria i numer ……………………..…………
zwanym dalej UCZESTNIKIEM,

a
– Wyższą Szkołą Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zwanej dalej Uczelnią,
reprezentowaną przez jej przedstawiciela Kanclerza Edwarda Kujawę
§ 1.
Przedmiotem umowy są usługi edukacyjne w zakresie kursu PODOLOGICZNEGO w wymiarze 60 godz. dydaktycznych.

§ 2.
Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania dla prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotowego zakresu, w tym
warunki kadrowe oraz lokalowe i związane z niezbędnym wyposażeniem materialnym.
§ 3.
1.

Za świadczone usługi edukacyjne Uczestnik zobowiązuje się uiścić opłatę w kwocie 2500 zł za cały kurs.

2.

Opłatę należy uregulować do dnia rozpoczęcia kursu. Pierwsza rata płatna do dnia rozpoczęcia kursu
tj. do …….r.

3.

Opłatę należy dokonywać gotówką w Dziekanacie Uczelni lub przelewem na konto bankowe w:

Pekao S.A. XI O/Łódź numer konta: 19 1240 3073 1111 0010 2160 8477
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika oraz zwrot „PODOLOGIA- kurs”.
4.

W przypadku płatności przekazem pocztowym, o zachowaniu terminu wpłaty decyduje data stempla
pocztowego na dowodzie wpłaty, a w przypadku wpłaty przelewem bankowym data wpływu środków na
rachunek szkoły.

5.

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.
Jednocześnie Uczelnia ma prawo dochodzić od Uczestnika naprawienia szkody wynikłej z nieterminowej
zapłaty za kurs. Niewniesienie opłaty lub wymagalnej raty może ponadto skutkować nie dopuszczeniem go do
dalszej części zajęć i w efekcie nie ukończeniem kursu przez Uczestnika.
§ 4.

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszej Umowy o świadczenie usług
edukacyjnych w WSKiNoZ w Łodzi.
§ 5.
1.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb Uczelni
związanych z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1000, 1669).
§ 6.

1.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia kursu.
§ 7.

1.

Zmiana postanowień Umowy lub rozwiązania Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych
właściwych dla siedziby Uczelni.

4.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

………………………………
/w imieniu Uczelni/

………………………………
/UCZESTNIK/

