Umowa cywilno-prawna dotycząca uczestnictwa w Kursie Językowym z Języka Hiszpańskiego na warunkach preferencyjnych, zwana dalej Umową.
Umowa zawarta jest na okres od 1.10.2011 r. do 31.05.2012 r. pomiędzy organizatorem Firmą MIRSEN, mgr Mirosław Senejko,
zwaną dalej MIRSEN, z siedzibą w Żorach, os. Korfantego 9B/6, zarejestrowaną w UM Żory pod numerem 15910/2010; a
uczestnikiem Kursu Językowego z Języka Hiszpańskiego, zwanym dalej Uczestnikiem, uczennicą/uczniem klasy ............
..........................................................................., zam. w .............................................................................................................. i
urodzoną/urodzonym dnia ............................................, w ......................, imiona rodziców: ......................................................... .
Paragraf 1
Przedmiotem Umowy jest Kurs Językowy z Języka Hiszpańskiego (A1, A2), zwany dalej Kursem, do którego dobrowolnie przystępuje
Uczestnik i zobowiązuje się do uczestnictwa w nim do końca okresu, tj. do dnia 31.05.2012 roku, uiszczając comiesięczną opłatę w wysokości
80,00 zł brutto nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który płaci. Płatności należy dokonać bezpośrednio u prowadzącego zajęcia lub przelewem na konto: Kredyt Bank 941500 12141012 1026 6629 0000, z dopiskiem: „Płatność za miesiąc (...)”.
(W miesiącach: grudniu [przerwa świąteczna] i lutym [ferie zimowe] oraz miesiącu, na który przypadnie przerwa Wielkanocna, kwota ta będzie odpowiednio niższa, pomniejszona o ilość godzin, jakie mogłyby się odbyć w okresie, w którym lekcje szkolne nie odbywają się w związku
z wyżej wymienionymi okolicznościami).
Paragraf 2
Kurs prowadzony będzie przez filologa z wykształceniem profilowym (j. hiszpański), zwanego dalej Nauczycielem, dwa razy w tygodniu po
1,5 h dziennie, co łącznie daje cztery jednostki lekcyjne o wymiarze 45 min. tygodniowo (z wyłączeniem przypadków opisanych w Paragrafie 1
i 3). Nauczyciel prowadził będzie zajęcia w oparciu o program autorski, dostarczając Uczestnikowi możliwie jak największą ilość materiałów autorskich w formie wydruku komputerowego i/lub płyty CD oraz wysyłając uczestnikom materiały w wersji elektronicznej na ich prywatne konto
mailowe. Nauczyciel korzystał będzie także z materiałów audiowizualnych oraz audytywnych, pod warunkiem, że Dyrekcja Szkoły udostępni mu
odpowiedni sprzęt audio-video.
Paragraf 3
Wszelkie inne przerwy w zajęciach szkolnych (wycieczki klasowe, pozostałe święta państwowe i/lub kościelne, imprezy okolicznościowe) nie
wpływają na planowe 2 spotkania tygodniowo w wymiarze 1,5 h każde oraz nie zwalniają Uczestnika od opłat za nie. MIRSEN jednak zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by w wyżej wymienionych okolicznościach odwołać zajęcia i zrealizować je w późniejszym terminie w uzgodnieniu z Uczestnikiem.
Paragraf 4
Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły, do której uczęszcza Uczestnik. Dni odbywania się Kursu, godzinę i numer sali poda do wiadomości Uczestnika Dyrekcja Szkoły, nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem Kursu. Dni i godziny zajęć nie mogą w żadnym wypadku kolidować z obligatoryjnymi zajęciami lekcyjnymi Uczestnika, zaś w dniu zawarcia niniejszej Umowy, powinny być one znane Uczestnikowi.
Paragraf 5
Uczestnik otrzyma od MIRSEN-a bezpłatnie podręcznik do nauki języka hiszpańskiego dla średniozaawansowanych „¿Por qué no?”, o
wartości rynkowej 49.00 zł, z płytą DVD, nie później niż w drugim tygodniu trwania Kursu. Niniejszy podręcznik nie będzie jednak stanowił bazy
dydaktycznej na tym etapie kursu.
Paragraf 6
Jeśli Uczestnik, w porozumieniu z innymi Uczestnikami oraz Nauczycielem, zdecyduje się zakupić we własnym zakresie podręcznik wiodący
do realizacji materiału dydaktycznego, wówczas podręcznik ten przerabiany będzie sukcesywnie przez Nauczyciela, pod warunkiem, że będą
posiadać go również inni Uczestnicy Kursu. Wskazane jest posiadanie takiego podręcznika przez wszystkich Uczestników.
Paragraf 7
Każdy Uczestnik Kursu otrzyma po zrealizowaniu programu zajęć przewidzianych do ostatniego dnia maja roku 2012 włącznie − certyfikat
ukończenia kursu na poziomie A2 oraz nabędzie prawo do przystąpienia na warunkach preferencyjnych do międzynarodowego egzaminu
TELC, z siedzibą we Frankfurcie, którego egzaminatorem jest m.in. mgr Mirosław Senejko. Oficjalna cena takiego egzaminu będzie pomniejszona o prowizję dla egzaminatora, który w ramach Umowy z Uczestnikiem przeprowadzi go nieodpłatnie.
Paragraf 8
Uczestnik przed podpisaniem Umowy został poinformowany, że warunkiem nieprzerwanego odbywania się Kursu jest uczestnictwo w nim
minimum 15 osób (MIRSEN może powiększyć grupę do 20 osób). Niezgodna z Umową rezygnacja któregokolwiek z piętnastu Uczestników
(Paragraf 9), związana z nieuiszczeniem przez niego określonych w Paragrafie 1 płatności, skutkować może decyzją o zakończeniu Kursu
przez MIRSEN-a, bez podawania dodatkowych przyczyn. W takim wypadku pozostałym Uczestnikom Kursu przysługiwać będzie natychmiastowy zwrot nadpłaconych środków, zaś osoba, która zrezygnowała samowolnie z Kursu nie z przyczyn losowych, może zostać pociągnięta do
odpowiedzialności prawnej. Uczestnik winien mieć na uwadze fakt, iż oferowany mu Kurs jest na warunkach preferencyjnych, co znaczy, że jego cena jest niewspółmiernie niska w stosunku do ilości godzin, gratisowych materiałów oraz przy uwzględnieniu zaangażowania nauczyciela o
bardzo wysokich kwalifikacjach.
Paragraf 9
Odstąpienie od Umowy przez Uczestnika bez dodatkowych roszczeń ze strony MIRSEN-a możliwe jest tylko z poważnych przyczyn losowych, udokumentowanych przez Uczestnika, lub w przypadku gdy świadczeniodawca wyraźnie zaniedbał lub zaniedbuje którekolwiek ze zobowiązań. Orzeczenie o zaniedbaniu zobowiązań winno być wystawione i podpisane przez przynajmniej dziesięciu Uczestników Kursu. Jest ono
również podstawą do natychmiastowego zakończenia Kursu na pisemny wniosek minimum dziesięciu Uczestników. W ostatniej sytuacji wszystkim Uczestnikom przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty do 10 dni od daty złożenia wniosku o zakończeniu Kursu.
Paragraf 10
W przypadku, gdyby doszło do sytuacji zmniejszenia się liczby osób w grupie (poniżej 15 osób), MIRSEN może poinformować Uczestników
o możliwości zachowania Kursu przy odpowiednio zwiększonej cenie za jednostkę lekcyjną, w celu pokrycia powstałego deficytu finansowego.
Jeśli Uczestnicy wyrażą zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów, Kurs może być kontynuowany.
Paragraf 11
Ewentualne kwestie sporne między stronami nieujęte w niniejszej Umowie regulowane będą zgodnie z aktualnym Kodeksem cywilnym RP
oraz rozstrzygane przez właściwy organ sądowniczy.
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