Umowa o udział w kursie
Roczna Akademia Projektowania On-Arch

zawarta w dniu [XX] [XX] [XX] w Łodzi (dalej: „Umowa”), pomiędzy następującymi Stronami:
„ON-ARCH” Barbara Szczęsna-Dyńska, NIP: 8461599424, REGON: 365308413, ul. Ks.
Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 25d lok. 53, 90-350 Łódź;
zwana dalej „Organizatorem”,
a
[Imię i nazwisko], zamieszkałym/zamieszkałą w [miejscowość] (XX-XXX), ul. XXX, PESEL:
[PESEL],
zwaną/zwanym dalej „Uczestnikiem”,
Organizator i Uczestnik będą zwani również w dalszej części Umowy z osobna "Stroną",
a łącznie "Stronami".
§ 1 [Kurs „Roczna Akademia Projektowania”]
1.

Organizator oświadcza, że w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej organizuje
autorski kurs projektowania wnętrz na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz
zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://
www.on-arch.pl/roczna-akademia-projektowania-wnetrz.htm (zwany w dalszej części
Umowy „Kursem”).

2.

Kurs rozpoczyna się w październiku 2021 oraz kończy się z upływem czerwca roku
następującego.

3.

Kurs będzie odbywał się w [podać miasto odbywania kursu] pod adresem wskazanym
przez Organizatora.

4.

W zakres Kursu wchodzi:
1.

szkolenie w przedmiocie teorii i rysunku z projektowania wnętrz oraz mebli – w
łącznym wymiarze 56 godzin zegarowych;

2.

szkolenie w przedmiocie obsługi programów komputerowych: SketchUp, V-Ray
i Vectorworks służących do projektowania wnętrz oraz mebli – w wymiarze 126

godzin zegarowych;
3.

wizyta lub wizyty w sklepach partnerskich – w wymiarze 6 godzin zegarowych.

5.

Zajęcia w ramach Kursu odbywają się w trybie weekendowym, w co drugą sobotę
i niedzielę, w godzinach 9:00-16:00, począwszy od daty wskazanej przez Organizatora.
Terminarz szkolenia dostępny jest na stronie Organizatora pod adresem https://www.onarch.pl/szkolenie-projektowanie-wnetrz-terminarz-szkolen-roczna-akademiaprojektowania.htm.

6.

Pierwsza część Kursu poświęcona jest szkoleniu w zakresie teorii i rysunku z
projektowania wnętrz oraz mebli (pkt 4.1. powyżej) i obejmuje miesiące od października
do listopada (część I semestru). W styczniu lub innym miesiącu po konsultacji z grupą
zaplanowane są wizyty w sklepach partnerskich (pkt 4.3. powyżej). Druga część Kursu
poświęcona jest szkoleniu w zakresie obsługi programów komputerowych: SketchUp, VRay i Vectorworks służących do projektowania wnętrz oraz mebli (pkt 4.2. powyżej – I i
II semestr) i obejmuje miesiące od grudnia do czerwca (I i II semestr).

7.

Kurs rozpoczyna się i jest prowadzony w sytuacji, gdy do uczestnictwa w Kursie
zobowiąże się grupa co najmniej ośmiu uczestników.
§2 [Przedmiot Umowy]

1.

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi udziału w Kursie na zasadach
określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie On-Arch oraz zgodnie z ofertą
przedstawioną na stronie https://www.on-arch.pl/roczna-akademia-projektowaniawnetrz.htm, zaś Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za Kurs na rzecz
Organizatora oraz aktywnego udziału w Kursie zgodnie z Umową oraz Regulaminem
On-Arch.

2.

Umowa przybiera charakter umowy starannego działania, co oznacza, że Organizator
zobowiązany jest do zapewnienia usługi udziału w Kursie z uwzględnieniem
zawodowego charakteru swej działalności, lecz nie odpowiada za wyniki Uczestnika oraz
jego postępy w ramach Kursu, które uzależnione są od osobistego zaangażowania
Uczestnika oraz pracy własnej wymaganej od Uczestnika także poza godzinami
odbywania Kursu.
§3 [Wynagrodzenie]

1.

Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora wynagrodzenia za udział w
Kursie w łącznej wysokości 6888,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).

2.

Wynagrodzenie za Kurs zostanie uiszczone:
1.

Jednorazowo w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Kursu;

2.

W dwóch ratach, przy czym pierwsza rata w kwocie 2952,00 zł brutto płatna
będzie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Kursu, zaś druga rata w wysokości
3936,00 zł brutto płatna będzie do dnia 1 marca [2021 r.] (przed rozpoczęciem
drugiej części Kursu);

3.

W siedmiu ratach, każda w wysokości 984,00 zł brutto, kolejno w miesiącach
październik, listopad, grudzień, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, do pierwszego
dnia danego miesiąca.

3.

Przed dokonaniem zapłaty Wynagrodzenia Uczestnik oświadcza Organizatorowi o
potrzebie otrzymania za Kurs faktury VAT oraz czy występuje w charakterze osoby
prowadzącej działalność gospodarczą.

4.

Brak zapłaty wynagrodzenia przez Uczestnika w wymaganym terminie uprawnia
Organizatora do odmowy dopuszczenia Uczestnika do Kursu (w tym także dalszej jego
części) oraz wykonania innych świadczeń należnych Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa
w Kursie.
§3 [Rezygnacja z Kursu]

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy (anulowania Kursu) bez
podania przyczyny najpóźniej do jednego dnia przed rozpoczęciem Kursu.

2.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Organizatora, Organizator zwraca
Uczestnikowi całość wniesionych przez Uczestnika opłat w terminie 14 dni.

3.

Umowa jest zawarta na czas oznaczony równy okresowi trwania Kursu i można ją
wypowiedzieć tylko z ważnych powodów. Przez ważne powody rozumie się w
szczególności takie okoliczności, które w sposób obiektywny uniemożliwiają udział w
Kursie albo jego organizację. Termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, zaś
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy odnosi skutek na ostatni dzień miesiąca,
w którym zostało złożone.

4.

W przypadku, gdy liczba Uczestników Kursu spadnie poniżej liczby określonej w §1 ust.
7 niniejszej Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu, chyba że Organizator oświadczy
Uczestnikowi o dalszym obowiązywaniu Umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia
okoliczności stanowiącej podstawę rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania
Umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Organizator zwraca
Uczestnikowi wynagrodzenie wpłacone przez niego na poczet dalszej części Kursu, która
nie zostanie zrealizowana wskutek rozwiązania Umowy, przy przyjęciu równowartości
984,00 zł brutto za każdy niezrealizowany miesiąc Kursu, w terminie 14 dni od
zaistnienia przyczyny rozwiązania Umowy. Wynagrodzenie wpłacone przez Uczestnika
tytułem uprzednio zrealizowanej części Kursu nie podlega zwrotowi. Organizator
niezwłocznie informuje Uczestnika o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę
rozwiązania Umowy.

5.

Uczestnik będący konsumentem może w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, odstąpić
od niej bez podania przyczyny. Formularz odstąpienia od Umowy stanowi załącznik do
Regulaminu oraz jest udostępniany niezależnie na stronie internetowej Organizatora.
Organizator zwraca uczestnikowi całość środków wpłaconych przez uczestnika tytułem
wynagrodzenia za udział w Kursie w terminie 7 dni.
§ 7 [Postanowienia końcowe]

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, jej wypowiedzenie albo odstąpienie
od niej, wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.

2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie znajdują postanowienia
Regulaminu Organizatora stanowiącego załącznik do Umowy oraz udostępnianego na
stronie Internetowej Organizatora pod adresem https://www.on-arch.pl/szkolenieprojektowanie-wnetrz-regulamin.htm w sposób umożliwiający jego przetwarzania i
przechowanie w zwykłym toku czynności.

3.

Uczestnik wskazuje następujące dane kontaktowe dla Organizatora:
1.

Adres korespondencyjny:

2.

E-mail:

3.

Telefon:

4.

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach danych
adresowych. W braku takiego zawiadomienia korespondencję wysłaną na poprzednio
znany adres tej Strony uważać się będzie za skutecznie doręczoną po upływie 14
(czternastego) dnia od pierwszego awizowania przesyłki (wysłanej pocztą tradycyjną
albo kurierską).

5.

W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

6.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach. Każda ze Stron otrzymuje po jednym
egzemplarzu.

Załączniki:
- Regulamin Organizatora;
- Wzór oświadczenia o odstąpieniu (w przypadku konsumenta).

Podpisy Stron:

Organizator

Uczestnik

