
 

  UMOWA  

                         UCZESTNICTWA   W   ZAJĘCIACH   INDYWIDUALNYCH 

§1 

 

Zawieram umowę z Academia de Idiomas Katarzyna Bizoń reprezentowaną przez 

Panią Katarzynę Bizoń prowadzącą pod powyższą nazwą działalność gospodarczą z 

siedzibą w Pruszkowie przy ul. Tadeusza 27, 05 - 800 Pruszków, zwaną w dalszej 

części niniejszej Umowy „ADI", na usługi nauki języka hiszpańskiego zgodnie z 

wybranym programem zajęć indywidualnych.  

§2 

 

Szczegółowe zasady świadczenia przez ADI usługi określone są w „Regulaminie 

Academia de Idiomas", który stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

§ 3 

 

1. Uczeń zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

ADI oraz terminowego uiszczania opłat na rzecz ADI, zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w regulaminie.  

 

2. Opłaty będą uiszczane przez Ucznia gotówką lub na rachunek bankowy:  

Academia de Idiomas Katarzyna Bizoń   84 1050 1924 1000 0023 2131 

9291 

3. Dniem płatności jest dzień uznania rachunku ADI. 

 

4. W przypadku opóźnienia uiszczania opłat przez Ucznia, Uczeń zobowiązany jest do 

zapłaty odsetek umownych w maksymalnej wysokości określonej w art. 359 §2 

kodeksu cywilnego w skali roku za każdy dzień opóźnienia. 

 

5. W przypadku, gdy opóźnienie Ucznia w płatności którejkolwiek z części 

wynagrodzenia przekroczy 30 dni kalendarzowych, ADI może rozwiązać niniejszą 

umowę, zachowując prawo do żądania wynagrodzenia za wykorzystane a 

niezapłacone przez Ucznia zajęcia. 



 

 

6. Uczeń może rozwiązać niniejszą umowę w przypadku nienależytego 

wykonywania niniejszej Umowy przez ADI lub przez osoby, za które ADI 

ponosi odpowiedzialność, o ile ADI nie zaprzestanie naruszeń po otrzymaniu od 

Ucznia pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń. W przypadku skutecznego 

rozwiązania przez Ucznia niniejszej Umowy, Uczniowi przysługuje zwrot uiszczonej 

opłaty za niewykorzystane zajęcia. 

 

8. W przypadku rezygnacji Ucznia z zajęć, Uczniowi przysługuje zwrot uiszczonej 

opłaty na zasadach określonych w „Regulaminie Academia de Idiomas", który 

stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

 

§4 

 

1. Ewentualne spory, o ile nie zostaną rozstrzygnięte na drodze polubownej, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ADI. 

 

2. Uczeń nie może przenieść praw z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej 

bez uprzedniej, pisemnej zgody ADI. 

 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

4. Uczeń oświadcza, że zapoznał się z  treścią niniejszej Umowy oraz 

regulaminem Academia de Idiomas"  i treścią Klauzuli Informacyjnej dotyczącej 

polityki prywatności Academia de Idiomas (RODO) zamieszczoną na stronie 

internetowej ADI www.hiszpanski-nauka.pl i akceptuje wyżej wymienione 

dokumenty. 

 

http://www.hiszpanski-nauka.pl/

