Załącznik nr 12

Umowa zawierana z uczestnikiem
o świadczenie kursu / szkolenia
nr SZ/……./……/…….
Zawarta w dniu…………………… roku pomiędzy:
Centrum Szkoleniowo – Edukacyjnym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach powołanym przez
Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, ul Rolna 43 NIP: 634 251 31 60 REGON: 278168801
wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych, prowadzonego przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 286 oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym 2.24/00079/2013, zwaną dalej Organizatorem, reprezentowaną przez
Prof. WST, dr Aleksandra Ostendę - REKTORA
a
Panią/Panem…………………………………………………………………………….....................................,
zamieszkałą/ym w………………………………………………………………………………….........................,
nr PESEL……………………….., zwaną/ym dalej Uczestnikiem kursu/szkolenia.

§1
Przedmiot umowy:
1. Organizator podejmuje się do rzetelnego i sumiennego przeprowadzenia i organizacji
kursu/szkolenia……………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Ilośd godzin kursu/szkolenia:….…..
3. Forma zajęd: teoria / praktyka / teoria i praktyka *
4. Miejsce kursu/szkolenia: KATOWICE, UL. ROLNA 43
5. Czas trwania …………………………………………………………..
6. Warunkiem uzyskania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukooczenie kursu/szkolenia
jest frekwencja na zajęciach ( co najmniej 80 % obecności).

§2
Zakres umowy:
1. Organizator oświadcza, że kurs/szkolenie odbędzie się zgodnie z Programem kursu/szkolenia,
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Organizator oświadcza, że kurs/szkolenie odbędzie się w miejscu i terminie określonym w ofercie
szkoleniowej danego szkolenia i niniejszej umowie.
3. Organizator oświadcza, że kurs/szkolenie zostanie przeprowadzone przez trenera/trenerów o
odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu, w celu zapewnienia najwyższej jakości
merytorycznej zajęd.
4. Wszelkie kwestie związane z ewentualnymi zmianami programu kursu/szkolenia, miejsca, terminu
lub osoby prowadzącej szkolenie zawarte zostały w Regulaminie Uczestnictwa w szkoleniu.
5. Uczestnik kursu/szkolenia oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu
Uczestnictwa w szkoleniu i akceptuje jego zapisy.

§3
Opłaty:
1. Opłata za kurs/szkolenie wynosi…………… zł (słownie: ………………………………………...............złotych)
2. Uczestnik szkolenie dokona zapłaty za realizację przedmiotu umowy w momencie podpisania
umowy, nie później niż na pięd dni przed terminem rozpoczęcia kursu/szkolenia.

§4
Postanowienia ogólne:
1.

Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą byd dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie
mogą powoływad się na ustalenia pozaumowne.

2.

W sprawach nie objętych niniejszą umową stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron

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

……………………………………………..……...

Podpis Organizatora

Podpis Uczestnika kursu/szkolenia

