
AKADEMIA ROZWOJU   MASTERMIND  
Zgłoszenie na kurs/warsztat organizowany przez Akademię Rozwoju

MasterMind

…...............................       …...............................
      miejscowość                                               data

1. Dane osobowe Płatnika/Uczestnika:

Imię i nazwisko Płatnika/Uczestnika - …...............................................................................

…............................................................................................................................................

Adres zamieszkania - ….........................................................................................................

Telefon/e-mail - …..................................................................................................................

2. Dane kursowe:

Pełna nazwa kursu/warsztatu - …...........................................................................................

….............................................................................................................................................

Cena - ….........., słownie - ….................................................................................................

3. Płatność za kurs/warsztat:

Płatnik/Uczestnik  zobowiązuje  się  do  dokonania  płatności  za  wskazany  wyżej
kurs/warsztat w następującej formie:

a) kwotę w wysokości …................. zł, opłacił przy podpisaniu umowy,

b)  kwotę  w  wysokości  ….................  zł,  wpłaci  do  dnia  ….................  na  rachunek
bankowy, należący do Organizatora kursu/warsztatu.

c) pozostałą kwotę, tj. ….................zł, wpłaci w …................. miesięcznych ratach (do 10
dnia  miesiąca)  po  ….................  zł  każda,  poczynając  od  ….................................,
bezpośrednio prowadzącemu zajęcia lub na rachunek bankowy, należący do Organizatora
kursu/warsztatu.

Nr rachunku bankowego Organizatora: mBank 07 1140 2004 0000 3102 6373 2518 

 ….......................                    ….......................
podpis za AR MasterMind               Podpis Płatnika/Uczestnika



UMOWA

zawarta pomiędzy: Alfabiznes Wojciech Elszyn z siedzibą w Kołaczkowie, przy ul. Ułańskiej  9,
posiadającym numer REGON 340631830 oraz NIP 5542511314, wpisany do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego, zwanym
dalej MasterMind, a osobą, której dane przedstawiono w zgłoszeniu na kurs/warsztat, zwanej dalej
Płatnikiem/Uczestnikiem.

§1
Zgłoszenie na kurs, stanowiące integralną część niniejszej umowy, określa w szczególności miejsce
i datę zawarcia umowy oraz oznaczenie rodzaju kursu, jego wartości oraz warunki płatności.

§2
Przedmiotem umowy jest zapewnienie uczestnikowi możliwości uczestnictwa w kursie/warsztacie,
określonym w zgłoszeniu.

§3
Kurs/warsztat prowadzony jest przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz
kwalifikacje, do prowadzenia danej formy (dotyczy, w szczególności nauki języka obcego).

§4
Szczegółowe zasady prowadzenia kursu/warsztatu, w tym wielkość grup oraz ilość godzin zostały
określone w harmonogramie, dostępnym na stronie internetowej MasterMind.

§5
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć w określonym w harmonogramie terminie
prowadzący zajęcia odrobi je w czasie, ustalonym z uczestnikami zajęć.

§6
Nieobecność  Uczestnika na  zaplanowanych  zajęciach  nie  może  stanowić  podstawy  do  zwrotu
części czy całości opłaty za kurs/warsztat.

§7
Płatnik/Uczestnik jest zobowiązany do dokonania płatności w sposób, określony w zgłoszeniu na
kurs/warsztat.

§8
Płatnik/Uczestnik może z ważnego powodu rozwiązać umowę w okresie jej  realizacji.  Otrzyma
wtedy proporcjonalny zwrot ceny kursu/warsztatu. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie jej
realizacji  MasterMind  należy  się  z  tego  tytułu  rekompensata  w  wysokości  25%  opłaty  za
kurs/warsztat. W okresie pierwszych trzydziestu dni (dla kursów trwających dłużej niż 3 m-ce) lub 6
godzin zajęć (dla pozostałych kursów) od podpisania umowy, Płatnikowi/Uczestnikowi przysługuje
prawo  do  rozwiązania  umowy  bez  żadnych  konsekwencji.  Strony  rozliczą  się  wtedy  za
zrealizowaną część kursu.

§9
Płatnik/Uczestnik wyraża  zgodę  na  zamieszczanie  na  stronie  internetowej  MasterMind
dokumentacji  i  produktów  tworzonych  w  trakcie  zajęć  (np.  film,  tworzony  na  warsztatach
filmowych, zdjęcia z zajęć językowych, linki do blogów czy opowiadań, tworzonych podczas zajęć
itp.), w tym także tych, zawierających wizerunek oraz imię i nazwisko Uczestnika. Z tego tytułu nie
należy  się  Płatnikowi/Uczestnikowi  żadne  dodatkowe  wynagrodzenie  (np.  za  wykorzystanie
wizerunku itp.).

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne właściwe przepisy prawa. Spory,  strony będą starały się  rozstrzygnąć polubownie.  W
przypadku nie  dojścia  do  porozumienia,  spór  będzie  rozstrzygany przed  sądem właściwym dla
Płatnika/Uczestnika.

….................................................                ...................................................
data i podpis za AR MasterMind                         data i podpis Płatnika/Uczestnika


