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UMOWA SZKOLENIOWA
w ramach projektu „Bądź Europejczykiem – poznaj języki!”
nr RPWP.08.02.00-30-0246/15

zawarta w Poznaniu, w dniu .................................................................... pomiędzy:
Anitą Połchowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Daily School Szkoła Języków
Obcych Anita Połchowska z siedzibą w Poznaniu (61-696), ul. Serbska 14b/16, NIP 578-239-06-72,
zwaną dalej „Daily School Szkoła Języków Obcych”
a
Panem/Panią …………………………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałym/zamieszkałą ………………………………………………………………………………………………………………..
posiadającym/posiadającą nr PESEL ………………………………………………………………………………………………….
telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………..
adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym/zwaną dalej „Uczestnikiem Szkolenia”.
§1
1. Umowa reguluje zasady uczestnictwa Uczestnika Szkolenia w szkoleniu z języka
angielskiego/niemieckiego pt. „Bądź Europejczykiem – poznaj języki!” zwanym dalej „Szkoleniem”,
które zostanie zorganizowane i przeprowadzone przez Daily School Szkoła Języków Obcych zgodnie
z warunkami określonymi w niniejszej umowie.
2. Uczestnik Szkolenia w ramach udziału w Szkoleniu jest zobowiązany do:
- uzupełnienia niezbędnych danych i dostarczenia podpisanych dokumentów: umowy
szkoleniowej, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, regulaminu, zaświadczenia z Urzędu
Pracy (dotyczy osób bezrobotnych);
- wypełnienia i podpisania innych dokumentów dotyczących przebiegu Szkolenia: ankiet,
potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i innych;
- uczestniczenia w minimum 80% czasu trwania Szkolenia i bieżącego podpisywania list
obecności;
- przystąpienia do końcowego egzaminu zewnętrznego.
3. Daily School Szkoła Języków Obcych zobowiązana jest do:

DAILY SCHOOL Szkoła Języków Obcych
Biuro Projektu:

ul. Stary Rynek 77, 61-772 Poznań

tel./fax +48 61 848 69 46

e-mail: rekrutacja@dailyschool.pl www.dailyschool.pl
1/3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Bądź Europejczykiem – poznaj języki”
Działanie 8.2. „Uczenie się przez całe życie”
WRPO 2014-2020

- przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego z języka angielskiego/niemieckiego w wymiarze 120
godzin lekcyjnych;
- zapewnienia Uczestnikom Szkolenia materiałów szkoleniowych;
- zorganizowania egzaminu zewnętrznego;
- wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu;
- zapewnienia Uczestnikom Szkolenia warunków niezbędnych do nauki.
4. Uczestnik Szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia Szkolenia zadeklaruje udział oraz wyrazi zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Daily School Szkoła Języków Obcych, zgodnie ze
wzorem, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. Osoby, które nie zadeklarują udziału oraz nie
wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będą brały udziału w Szkoleniu.
5. Uczestnik Szkolenia oświadcza, że został poinformowany o:
- źródle dofinansowania Szkolenia (Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny);
- obowiązku potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeń i wypełniania innych
dokumentów wymaganych w toku Szkolenia;
- obowiązku terminowego wniesienia wkładu własnego (jeśli dotyczy);
- obowiązku przestrzegania zasad kultury osobistej i bezpieczeństwa w trakcie Szkolenia.
6. Po zakończeniu Szkolenia Uczestnik Szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające
uczestnictwo w Szkoleniu.
§3
1. Wkład własny za udział w Szkoleniu z języka angielskiego lub niemieckiego w przypadku
uczestnika pracującego wynosi 210,00 (słownie: dwieście dziesięć 00/100) złotych brutto.
2. Łączna wysokość wkładu własnego Uczestnika Szkolenia wynosi 210,00 (słownie: dwieście
dziesięć 00/100) złotych brutto.
3. Wkład własny, o którym mowa w ust. 2 § 3 zostanie wniesiony w oparciu o niniejszą umowę, w
formie wpłaty gotówkowej lub przelewu przez Uczestnika Szkolenia na rachunek bankowy o
numerze: 80 1140 2004 0000 3802 3970 1536 prowadzony przez mBank, najpóźniej w terminie 7
dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
§4
1. W przypadku gdy Uczestnik Szkolenia:
- nie stawi się na Szkoleniu,
- opuści więcej niż 20% czasu trwania Szkolenia,
- nie przystąpi do egzaminu zewnętrznego,
nie może domagać się zwrotu poniesionego z tego tytułu wkładu własnego.
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2. W przypadku gdy Uczestnik Szkolenia:
- nie stawi się na Szkoleniu,
- opuści więcej niż 20% czasu trwania Szkolenia,
- nie przystąpi do egzaminu zewnętrznego,
zwróci Daily School Szkole Języków Obcych całkowity koszt Szkolenia przypadający na jednego
Uczestnika Szkolenia. Całkowity koszt szkolenia przypadający na jednego uczestnika Szkolenia został
określony w pkt.8.9 Regulaminu.
§5
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się
rozpatrywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia
kompromisu spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Daily
School Szkoła Języków Obcych.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.
5. Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
- deklaracja uczestnictwa i oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
- regulamin;
- zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych).
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Daily School Szkoła Języków Obcych

.................................................................
Uczestnik Szkolenia
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