Umowa
zawarta w dniu ………………………….. w Warszawie pomiędzy:
Aliną Tyro-Niezgoda, legitymującą się dowodem osobistym o nr …………,
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Antidotum” z siedzibą w
Warszawie, ul. Orężna 39, zwaną dalej „Wytwórnią Antidotum” a:
(imię i nazwisko, dowód osobisty nr, nr NIP)
……………………………………
……………………………………
…………………………………....
(adres zamieszkania, nr.tel.,e-mail)
……………………………………
……………………………………
…………………………………....
zwaną/ym dalej Uczestnikiem

§1.
„Wytwórnia Antidotum” prowadzi kursy wykonywania biżuterii i zobowiązuje
się do świadczenia nauki w zakresie określonym programem poszczególnych
kursów. Zajęcia odbywają się w Pracowni mieszczącej się w Warszawie przy
ul. Willowej 8/10 m 37, zgodnie z Harmonogramem.

§2.
1) Uczestnik kursów, przystępując do kursu
………………………………………….., rozpoczynającego się w dniu:
…………………………………… (edycja/semestr: ………… 20…./20…;
grupa: …………………………………………… ) zobowiązuje się do:
a. ścisłego przestrzegania Regulaminu Kursów Wykonywania
Biżuterii Artystycznej,
b. aktywnego uczestniczenia w zajęciach zgodnie z
Harmonogramem Kursów, oraz przestrzegania bieżących
zarządzeń nauczycieli prowadzących kursy;
c. terminowego wnoszenia opłat określonych w § 3 niniejszej
umowy.

2) Uczestnik akceptuje Regulamin Kursów Wykonywania Biżuterii
Artystycznej z dnia 28 lipca 2008 r., ze zmianami z dnia 03.05.2010,
który stanowi załącznik do niniejszej umowy i oświadcza, że zapoznał
się z jego treścią.
3) Uczestnik niniejszym kwituje odbiór Harmonogramu Kursu, który
stanowi integralną część niniejszej umowy oraz oświadcza, że
zapoznał się z jego treścią.

§3.
Płatność za kurs wynosi (podkreślić właściwe):
a) ………………..zł (słownie: ………………………….. złotych) i jest
uiszczana przez Uczestnika w całości z góry.
b) Uczestnik podjął decyzję o rozłożeniu płatności na raty zgodnie z par.
VII pkt 3 Regulaminu. Płatność za kurs wynosi ………………. zł
(słownie: ……………….. złotych) i jest uiszczana przez Uczestnika w
następujących ratach: ………….. zł z góry, …………… zł do końca
pierwszego miesiąca trwania kursu.
c) Płatność za kurs wynosi ……………… (słownie:
……………………………………… złotych) i będzie uiszczona:
…………………………………………………………………………………
Do powyższych cen doliczony zostanie aktualnie obowiązujący
podatek VAT.

§4.
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania kursu.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
3. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Aliny Tyro-Niezgoda.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

