Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

§1
Business Language Trainings z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 38, 00-116 Warszawa,
reprezentowana przez Koordynatora projektu- Panią Karinę Jabłońską, a
Pan/i: .............................................................................................................................
Zamieszkały/a: .....…………………………………………………………………………...
………………………..…………………………………………………………………………Adres

do

korespondencji: ........................................……………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
Identyfikujący/a się dowodem osobistym nr: …………………, seria: …………………………….
,PESEL:

…..……………………………………………………,

zawierają

w dniu:

……………..…………......

zwany/a

dalej

Beneficjentem

w …………………………………,

umowę

o

świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu „Angielski w Biznesie” realizowanego, w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
Business Language Trainings zobowiązuje się do:
1. zorganizowania jednego cyklu bezpłatnego kursu z języka angielskiego biznesowego w
wymiarze 32 godzin lekcyjnych, o poziomie dostosowanym do umiejętności posiadanych
przez Beneficjenta i zweryfikowanym poprzez przeprowadzenie testu poziomującego
wiedzę.
2. zorganizowania zajęć w grupach 8 osobowych, o zbliżonym poziomie zaawansowania.
3. zapewnienia materiałów szkoleniowych dla Beneficjenta w trakcie trwania szkolenia.
4. zapewnienia prowadzenia zajęć przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczna gwarantującą
wysoki poziom szkolenia.
5. zapewnienia dostosowanych do szkolenia sal dydaktycznych.
6. zapewnienia poczęstunku dla Beneficjenta w trakcie trwania szkolenia.

7. zapewnienia właściwej organizacji i obsługi administracyjnej procesu kształcenia.
§3
Beneficjent zobowiązuje się do:
1. Zapoznania się z Regulaminem szkolenia prowadzonego w ramach projektu „Angielski w
Biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Dostarczenia niezbędnych dokumentów, wymaganych przez Business Language
Trainings, w związku z realizowanym projektem.
3. Dbania o powierzone mu materiały szkoleniowe.
4. Systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach (frekwencja na zajęciach językowych
min. 80%)
5. udziału we wszystkich testach kontrolnych oceniających zakres zdobytej wiedzy, a także
do przystąpienia do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, ankiety „miękkich rezultatów” oraz
innych ankiet w trakcie trwania projektu.
§4
Beneficjent:
1. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez
Business Language Trainings, Partnera Projektu- Fundację Euro Nation, Instytucje
Pośredniczącą oraz Instytucje Zarządzającą, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o
ochronie danych osobowych.
2. wyraża zgodę na udział w badaniach ankietowych.
3. oświadcza iż został poinformowany o współfinansowaniu projektu „Angielski w Biznesie”
realizowanego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. wyraża zgodę na upowszechnianie swojego wizerunku w materiałach zdjęciowych,
materiałach audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby informacji i promocji
Europejskiego Funduszu Społecznego.

§5
1. w przypadku nie dotrzymania przez Beneficjenta warunków wymienionych w § 3 niniejszej
umowy, dokonane zostanie skreślenie z listy uczestników szkolenia „Angielski w Biznesie”
prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Skreślenie z listy uczestników szkolenia równoznaczne jest z:
a. zwrotem materiałów szkoleniowych powierzonych Beneficjentowi w ramach
szkolenia.
b. uiszczeniem opłaty karnej w wysokości 1061,51 zł (słownie: jeden tysiąc
sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), jako zwrot nakładów
poniesionych w związku ze szkoleniem dla jednej osoby, w terminie 21 dni od daty
skreślenia z listy uczestników szkolenia. W przypadku zwłoki w zapłacie opłaty
karnej przekraczającej termin 31 dni, Business Language Trainings naliczy
ustawowe odsetki, od dnia w którym przypada termin zapłaty opłaty karnej.
c. za dzień skreślenia z listy uczestników szkolenia uważa się dzień doręczenia pisma
o skreśleniu z listy uczestników szkolenia, pismem poleconym, na adres wskazany
w formularzu zgłoszeniowym wymienionym w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu
Szkolenia, który został dostarczony do siedziby Business Language Trainings w
trakcie procesu rekrutacji.
d. w przypadku rezygnacji Beneficjenta z udziału w szkoleniu.
3. Rezygnacja Beneficjenta z udziału w szkoleniu może nastąpić tylko i wyłącznie pisemnie
pod rygorem nieważności. Pismo należy złożyć osobiście w siedzibie Business Language
Trainings przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 38, 00-116 Warszawa.
4. Business Language Trainings zastrzega sobie prawo odmowy rozpatrywania prośby o
odstąpienie od kary umownej.
5. O w/w odmowie Beneficjent zostanie poinformowany pisemnie, listem poleconym.
§6
1. Beneficjent oświadcza że zawierając niniejszą Umowę zapoznał się z jej treścią, przyjmuje
do wiadomości oraz akceptuje treść wszystkich paragrafów wymienionych w niniejszej

umowie i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a w przypadku ich naruszenia świadom
jest odpowiedzialności prawnej i finansowej.
2. Beneficjent oświadcza że zapoznał się z treścią Regulaminu Szkoleń, przyjmuje ją do
wiadomości oraz akceptuje treść wszystkich paragrafów wymienionych w Regulaminie
Szkoleń i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a w przypadku ich naruszenia świadom
jest odpowiedzialności prawnej i finansowej.
3. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, związanych z
prawidłowym przebiegiem szkolenia.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania szkolenia, tj., od dnia jego rozpoczęcia do dnia
ukończenia albo do czasu złożenia pisemnej rezygnacji z kursu lub skreślenia z listy
uczestników.
2. W przypadku skreślenia z listy uczestników szkolenia, wygaśnięcie umowy następuje w
dniu podjęcia decyzji o skreśleniu Beneficjenta z listy uczestników szkolenia i uiszczenia
opłaty karnej.
3. skreślenie z listy uczestników szkolenia, odstąpienie od umowy albo rozwiązanie umowy
równoznaczne jest ze zwrotem posiadanych materiałów szkoleniowych i uiszczeniem
opłaty karnej na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
§8
1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wszelkie sprawy wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd rejonowy właściwy
miejscowo dla siedziby Business Language Trainings.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla stron i wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.
4. Integralną częścią umowy dotyczącą organizacji szkolenia jest Regulamin Szkoleń.
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Business Language Trainings

