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ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
tel. 793 75 1234
www.akademia-pitagorasa.pl

Umowa o świadczenie usługi nauczania MATEMATYKI
(zajęcia indywidualne)
Zawarta w dniu …... / ...... / ................ r. pomiędzy:
Szkołą Matematyki Akademia Pitagorasa Mariusz Potoczek z siedzibą w Nowym Sączu,
ul. Zielona 27, NIP: 7343410600, REGON: 362959133, dalej zwaną Szkołą,
a
Panią/Panem………………………….…………… legitymującą/cym się dowodem osobistym
o numerze …………………. zamieszkałą/ym przy ul. ……………………………....….……..
w ………………………………… kod pocztowy ……………….…………………..………..

Dane Ucznia
Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................
Rok urodzenia: .............................................................................................................................
Klasa: ............................................................................................................................................
Szkoła do jakiej uczeń uczęszcza: ................................................................................................
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Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki matematyki.
Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia.
Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz
z zasadami etyki zawodowej.
Szkoła gwarantuje odpowiedni poziom metodyczny nauczyciela oraz ciągłość nauki.
W przypadku nieobecności nauczyciela, zajęcia zostają odrobione we wspólnie
uzgodnionym terminie.
Zajęcia odbywają się w wymiarze określonym w Regulaminie Szkoły dla uczniów
uczących się indywidualnie.
Pozostałe zasady odbywania zajęć reguluje Regulamin Szkoły, który stanowi załącznik
do niniejszej umowy.
§ 2 OPŁATY
Nauka matematyki prowadzona przez Szkołę jest odpłatna. Opłata za naukę wnoszona
jest w ….. ratach miesięcznych. Pierwsza rata płatna jest do ….………………
Uczeń/Rodzic zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat, tj. do 10 dnia każdego
miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.
Opłata za zajęcia wynosi ………………. zł miesięcznie.
Za miesiąc ……………..........…… opłata wynosi ………………………………………...
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Opłaty za lekcje należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy GETIN UP
o numerze: 63 1560 0013 2379 8782 0000 0001. W rubryce „tytułem” w formularzu
przelewu należy umieścić imię i nazwisko Ucznia oraz nazwę miesiąca, za który
realizowana jest wpłata.
§ 3 ROZWIĄZANIE UMOWY
Uczniowi/Rodzicowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez
jakichkolwiek konsekwencji finansowych wyłącznie w terminie 30 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy.
Wypowiedzenie składa się na piśmie w siedzibie Szkoły.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Ucznia/Rodzica, Szkoła zwróci mu
wpłacone środki za lekcje po potrąceniu opłat za zajęcia, w których uczestniczył do dnia
wypowiedzenia umowy.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Ucznia/Rodzica, zobowiązany jest
on do uregulowania ewentualnych zaległych płatności za lekcje w których Uczeń
uczestniczył (mógł uczestniczyć) do dnia wypowiedzenia umowy.
Szkoła może rozwiązać umowę, gdy Uczeń/Rodzic rażąco narusza warunki niniejszej
Umowy oraz Regulaminu Szkoły.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowę zawiera się na czas trwania roku szkolnego (do 30 czerwca).
Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Uczeń/Rodzic oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Szkoły oraz z cennikiem
tj. 50 zł/godz. (60min.)
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego. Spory związane z Umową rozstrzyga właściwy sąd, przy czym strony
zobowiązują się do próby polubownego ich rozwiązania.

…………………………………………………

Reprezentant Szkoły

…………………………………………………

Uczeń/Rodzic*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i/lub mojego dziecka zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016).
Administratorem danych osobowych jest Mariusz Potoczek, prowadzący Szkołę Matematyki Akademia
Pitagorasa.
**

**

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego Dziecka
internetowej Szkoły Matematyki Akademia Pitagorasa.

na stronie

…………………………………………………

Uczeń/Rodzic*
* Podpisuje Rodzic w przypadku niepełnoletniego Ucznia
** Niepotrzebne skreślić
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