
  
 
 

UMOWA O NAUKĘ JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

zawarta w dniu ................................  

w Gorzowie Wlkp. 

pomiędzy organizatorem kursu: 

Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta - Ośrodkiem Kultury Francuskiej 

ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp.                                                                                          

NIP: 599-10-79-576 

reprezentowanym przez Pana Edwarda Jaworskiego – Dyrektora 

a uczestnikiem kursu: 

Panem/Panią .............................................................................................................................................................................. 

Zamieszkałym/-ą: ...................................................................................................... .................................................................. 

NIP: ........................................................... 

Warunki umowy: 

1. Niniejsza umowa zawierana jest na okres jednego semestru. Kurs trwa od października do lutego (I semestr) i od lutego 

do czerwca (II semestr) – zgodnie z kalendarzem spotkań obejmującym przerwy świąteczne. 

2. Zajęcia odbywają się:  

 2 razy w tygodniu po 90 minut (28 spotkań w semestrze) 

 1 raz w tygodniu po 90 minut (14 spotkań w semestrze) 

 według indywidualnie ustalonego harmonogramu 

3. Dodatkowe materiały dydaktyczne, poza podręcznikami i płytami CD/DVD, są udostępniane bezpłatnie. 

4. Grupy liczą od 4 do 10 osób. OKF zastrzega sobie prawo do nieutworzenia grupy w przypadku liczby kandydatów mniejszej 

niż 4 osoby; uczestnik otrzyma wówczas propozycję przystąpienia do innej grupy o tym samym poziomie, propozycję innej opłaty 

lub otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty. 

5. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów zgodnie z programem kursu (grupa może mieć dwóch lektorów). 

OKF zastrzega sobie prawo do zmiany lektora podczas trwania kursu. 

6. W razie nieobecności lektora OKF zapewnia zastępstwo lub w sporadycznych sytuacjach informuje uczestników kursów 

o odwołaniu zajęć i terminie ich odrobienia. 

7. Uczestnik kursu, który był obecny na minimum 60% zajęć, otrzymuje świadectwo uczestnictwa w kursie. 

8. Wysokość opłat za kurs oraz przysługujące zniżki są określone w cenniku kursów. 

9. Opłata za kurs może zostać wniesiona w całości lub w ratach – terminy płatności i wysokość rat są określone w umowie. Opłaty 

można dokonać przelewem bankowym lub za pośrednictwem Internetu na wskazany numer konta WiMBP. Dowód wpłaty należy 

okazać w biurze OKF lub przesłać go mailem albo faksem. Opóźnienie płatności może spowodować skreślenie z listy słuchaczy. 

 Uczestnik dokona płatności za ...... semestr .................... r. w wysokości .............................. zł 

 Termin/-y płatności: ................................................................................................................................................................. 

 Nr rachunku bankowego: GBS o/Gorzów 67 8363 0004 0034 6270 2000 0008, tytułem: Opłata za kurs j. francuskiego 

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić pisemnie lub osobiście 

o tym fakcie biuro Ośrodka. Uczestnikowi zostanie wówczas zwrócona kwota za zajęcia, w których nie będzie uczestniczył. Jeśli 

rezygnacja nastąpi przed rozpoczęciem kursu, uczestnik otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji z kursu 

bez powiadomienia zwroty nie będą możliwe. 

11. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia bądź zwrotu opłat. 

12. Kursant powinien regularnie uczestniczyć w zajęciach, wykonywać zadawane prace i samodzielnie pogłębiać wiedzę. 

13. Uwagi dotyczące kursów przyjmują lektorzy, pracownicy biura oraz kierownik Ośrodka. 

14. Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się 

na ustalenia pozaumowne. 

15.W sprawach nieobjętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Akceptuję wszystkie warunki umowy 

...........................................                                                                                                        ........................................... 

podpis Dyrektora i pieczątka                                                                                                         podpis uczestnika kursu 


