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DRUK ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

........................................................................................................
miejscowość i data

UMOWA ZAWARTA Z EUROPEJSKIM INSTYTUTEM EDUKACJI ENGRAM SP. Z O.O.

NA UDZIAŁ W KURSIE „SZYBKI ANGIELSKI METODĄ COLINA ROSE”
I. Dane Specjalisty Metody: (wypełnić czytelnie drukowanymi literami)
imię i nazwisko

rodzaj kursu

II. Dane Płatnika:
imię i nazwisko / firma

PESEL / NIP

adres: ulica, nr domu, nr lokalu

seria i numer dowodu osobistego

miejscowość

kod pocztowy

tel. kontaktowy

adres korespondencyjny

III. Dane Uczestnika kursu:
imię i nazwisko

PESEL

tel. kontaktowy

adres korespondencyjny: ulica, nr domu, nr lokalu
miejscowość

e-mail
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

kod pocztowy

IV. Wartość kursu:
udzielono upustu cenowego
w kwocie ...................

wartość

V. Wariant zapisu:

zł

 tak

 1 osoba VIP

 nie

do zapłaty

słownie

 2-3 osoby w grupie

 4-5 osób w grupie

VI. Płatnik zobowiązuje się zapłacić za kurs według wariantu:
a) kwotę w wysokości ........................................ zł (słownie: ............................................................................................................................... zł)
Płatnik zapłacił gotówką
b) Płatnik zaciągnął kredyt w banku, który zostanie spłacony w ........................................................ ratach, po ......................................
złotych każda (słownie:........................................................................................................................................................................................ zł)
c) kwotę w wysokości .................... zł Płatnik wpłaci na rachunek bankowy EIE Engram w ............ ratach, po............................... zł
w terminie ......................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu
i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

............................................................................................................ ........................................................................
data i czytelny podpis Specjalisty Metody
podpis Uczestnika kursu

............................................................................................................
data i czytelny podpis Płatnika

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE „SZYBKI ANGIELSKI METODĄ COLINA ROSE”
§1. Regulamin uczestnictwa w Kursie „SZYBKI ANGIELSKI METODĄ COLINA ROSE” (zwanym dalej Kursem) organizowanym
przez Europejski Instytut Edukacji Engram sp. z o.o. (zwany dalej Instytutem) stanowi integralną cześć umowy, określa
w szczególności zasady organizacji Kursu, czas trwania oraz wzajemne uprawnienia i obowiązki stron.
§2. Przedmiotem umowy jest zapewnienie Uczestnikowi udziału w Kursie.
§3. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach oraz stosowania się do zaleceń Trenera Językowego
zgodnie z §5. umowy. Uczestnik może opuścić nie więcej niż trzy zajęcia z Trenerem Językowym przez cały okres trwania Kursu.
§4. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. na okres 10 miesięcy od dnia podpisania umowy i obejmuje: pracę z platformą
multimedialną z wykorzystaniem udostępnionego przez Instytut loginu i hasła dostępu, w okresie 8 miesięcy
od daty udostępnienia loginu oraz 25 spotkań (po 60 minut) z Trenerem Językowym. Uczestnik Kursu zobowiązuje się
nie udostępniać materiałów szkoleniowych osobom trzecim.
§5. Program nauczania języka angielskiego w wyżej wymienionych systemach polega w szczególności na łączonej
pracy Uczestnika obejmującej korzystanie z: platformy e-learningowej dostępnej 24/7 w systemie Szybki Angielski
1.0 /1.1/2.0 /3.0 /3.0NS z wykorzystaniem udostępnionego przez Szkołę loginu i hasła dostępu, materiałów pisemnych
oraz regularnych sesji w grupie 1 / 2-3 / 4-5 z Trenerem Językowym.
§6. W przypadku opuszczenia zajęć Uczestnik może dwukrotnie odpracować zajęcia w innej grupie lub indywidualnie, nie
ponosząc z tego tytułu dodatkowych opłat. W innych sytuacjach termin oraz wysokość opłaty ustalane są indywidualnie.
§7. Grupie, w której Uczestnik odbywa Kurs, przysługuje prawo do trzykrotnego odwołania zajęć w czasie trwania Kursu.
Jednak nie później niż 24h przed ich planowanym terminem. W przeciwnym razie zajęcia przepadają. Zgłoszenia
nieobecności należy dokonać u Trenera Językowego prowadzącego zajęcia w ramach kursu.
§8. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera Językowego prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania
Kursu z przyczyn techniczno-organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od Instytutu.
§9. Instytut zapewnia, że zajęcia prowadzone będą przez lektorów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne
przygotowanie do prowadzenia zajęć.
§10. Zajęcia warsztatowe odbywać będą się w miejscu zapewniającym odpowiedni standard prowadzenia zajęć.
§11. W zamian za zapewnienie Uczestnikowi, w okresie trwania umowy, świadczeń ze strony Instytut, Płatnik zobowiązuje się
dokonywać terminowo płatności na warunkach określonych w umowie
§12. Uczestnikiem Kursu staje się osoba wskazana w umowie przez Płatnika.
§13. Płatnik potwierdza, że został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy.
§14. Instytut gwarantuje Uczestnikowi możliwość wypróbowania Kursu, skutkującą prawem Płatnika do odstąpienia
od umowy w terminie od obecności na pierwszych warsztatach do 14 dni. W takim wypadku Instytut zwróci dokonane wpłaty.
§15. Płatnik potwierdza, iż zapoznał się z założeniami Kursu oraz sposobem jego realizacji i nie wnosi do niego żadnych
zastrzeżeń.
§16. Instytut stosuje procedurę reklamacji dotyczącą sytuacji, w których Kurs nie został zrealizowany zgodnie z umową.
Płatnik może powołać się na uchybienia, błędy lub inne działania noszące znamiona nienależytego wykonania umowy
w formie pisemnej, w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Kursu.
§17. Płatnik oświadcza, że wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Instytut jego danych osobowych
oraz danych Uczestnika dla potrzeb realizacji umowy. Płatnik ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Administratorem danych osobowych jest Instytut. Czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie są podejmowane
w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 102 poz. 926 ze zm.).
§18. Prawa i obowiązki Płatnika wynikające z umowy kredytowej zawartej na potrzeby finansowania uczestnictwa w Kursie
nie wpływają na prawa i obowiązki Płatnika wynikające z umowy zawartej z Instytutem.
§19. Czasowa nieobecność Uczestnika Kursu na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia lub umorzenia płatności
umówionych opłat za kurs oraz do nieprzestrzegania ustalonych terminów płatności poszczególnych rat.
§20. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego,
a w szczególności dyspozycje artykułów: art. 734 i nast., art. 746 i nast. oraz art. 487 i nast.
§22. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Instytutu, jeden dla Płatnika.

