pieczątka firmy

UMOWA
w ramach projektu
pt. „ Język angielski - wolność mówienia"
Umowa zawarta dnia....................................w Białymstoku pomiędzy
Akademią Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok,
NIP: 9661616441, REGON: 200326304, zwana dalej Szkołą
a
Panem / Panią..................................................................................................................................
Adres zamieszkania...........................................................................................................................

PESEL ..................................................................................................................................
§1
Przepisy ogólne
1) Umowa na dofinansowane szkolenie realizowane w ramach projektu pt. „Język angielski - wolność
mówienia" określa zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania uczestników do udziału
w projekcie, warunki organizacji szkoleń oraz warunki ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia
o
ukończeniu
szkolenia,
a
także
procedury
w
przypadku
rezygnacji
z
udziału
w projekcie w trakcie trwania kursu oraz zasady płatności.
2) Projekt jest współfinansowany w 60% przez firmę Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka NIP:
9661616441 REGON 200326304 w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16. Pozostałe 40% pokrywa
Kursant.
3) Projekt jest przewidziany dla 300 osób, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, w wieku od 18 lat,
kobiet i mężczyzn, samozatrudnionych i zatrudnionych, uczących się, bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo.
4) Projekt przewiduje 160 godzin nauki języka angielskiego prowadzonych metodą bezpośrednią z
elementami gramatyki, realizowanych w roku 2018/2019r. (z przerwą wakacyjną lipiec - sierpień).
5) Liczebność grupy max 12 osób.

§2
Postanowienia programowo – organizacyjne.
1) Zapisy odbywają się internetowo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej: http://bialystok.akn.pl/jezykangielski-wolnosc-mowienia/
2) Harmonogram szkolenia będzie dostępny na tydzień przed rozpoczęciem zajęć danej grupy. Kursant
otrzyma informację o harmonogramie drogą mailową przed rozpoczęciem kursu.
3) Zajęcia odbywać się będą w systemie 2 razy w tygodniu po 2 godziny (2x50min) lub raz w tygodniu 4
godziny (4x50min) do wyboru. Zajęcia przeprowadzone są od poniedziałku do soboty w godzinach
porannych, popołudniowych i wieczornych do wyboru.

§3
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Proces rekrutacji
1) Proces rekrutacji będzie odbywał się od grudnia 2017r.
2) Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu zgłaszają chęć
uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej http://bialystok.akn.pl/jezykangielski-wolnosc-mowienia/
3) Warunkiem przystąpienia do projektu i jednocześnie gwarancją zarezerwowania miejsca w grupie jest
podpisanie umowy szkoleniowej, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnienie
kwestionariusza osobowego z podaniem dyspozycyjności.
4) W przypadku wyczerpania limitu miejsc w trakcie trwania rekrutacji utworzona zostanie lista rezerwowa.
5) W ramach rekrutacji zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny na dany poziom językowy. Test
zostanie wysłany drogą internetową, w celu poprawnego zakwalifikowania uczestnika do grupy.
§4
Warunki prowadzenia szkoleń w ramach projektu
1) Szkolenia odbywać się będą w systemie 2 razy w tygodniu po 2 godziny (godzina lekcyjna 50 minut) lub
raz w tygodniu 4 godziny. Zajęcia od poniedziałku do soboty, w godzinach rannych, popołudniowych i
wieczornych.
2) Akademia Nauki zastrzega sobie prawo do prowadzenia zajęć przez lektorów w systemie rotacyjnym,
wynikających z głównych założeń metody bezpośredniej.
3) Podręczniki do nauki języka angielskiego są kosztem dodatkowym Kursanta.
4) Podręczniki do metody bezpośredniej Kursant ma możliwość zamówienia w sekretariacie szkoły,
dokonując przedpłaty.
5) Podręczniki przewidziane są na 160 h zajęć języka angielskiego, lecz ze względu na różne tempo nauki
w każdej grupie, Akademia Nauki zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia kolejnych części
podręczników w trakcie trwania kursu.
6) Informacja o wybranych podręcznikach zostanie przesłana drogą mailową, przed startem zajęć.
7) Obecność uczestnika na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo przez lektora za pomocą
sprawdzenia listy obecności.
8) Na koniec kursu każdy Kursant, który weźmie udział w min. 70% zajęć otrzyma zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia na danym poziomie językowym.
9) Kursant którego frekwencja wynosić będzie poniżej 70% obecności, nie otrzyma zaświadczenia
potwierdzającego ukończenie szkolenia.
10) Kursant nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.
11) Kursant ma możliwość odrabiania zajęć z inną grupą na tym samym poziomie językowym, musi jednak
mieć na uwadze rozbieżności w materiale spowodowane innym tempem pracy poszczególnych grup,
bądź przesunięciami w harmonogramie zajęć.
12) Kursant w przypadku zmiany swojej dyspozycyjności ma możliwość przeniesienia do innej grupy na tym
samym poziomie, po uprzedniej konsultacji z pracownikiem sekretariatu szkoły.
13) Kursant nie może zawiesić kursu na określoną ilość spotkań czy miesięcy. W przypadku dłuższej
nieobecności Kursanta na zajęciach opłata ratalna musi zostać uiszczona bez względu na nieobecności.
14) Akademia Nauki zastrzega prawo do zmian w harmonogramie szkoleń, spowodowanych odwołaniem
zajęć i odrobieniem ich w późniejszym czasie. W przypadku odwołania zajęć kursant zostanie
poinformowany wiadomością SMS na nr wskazany w kwestionariuszu osobowym.

§5
Rezygnacje, płatności i łączenie grup
1) Koszt całości projektu przypadający na jednego Uczestnika wynosi 2400zł, natomiast Kursant pokrywa
tylko 40 % wartości szkolenia kursu, czyli 960 zł za 160 godzin szkoleniowych.
2) Uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia równowartości 40% dofinansowania, czyli 6zł za godzinę
szkoleniową.
3) Płatność w systemie ratalnym: opłata miesięczna 96 zł, płatna w 10 ratach.
4) Płatność rat w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych lipiec i
sierpień 2018r.)
5) Termin płatności za pierwszą ratę następuje w dniu rozpoczęcia zajęć.
6) Kursant w każdej chwili ma prawo złożyć rezygnację z projektu na następujących warunkach:

Język angielski – wolność mówienia
2/3

- złożyć pisemną rezygnację z projektu w sekretariacie szkoły
- uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 350 zł za rozwiązanie umowy
- uregulować płatność za zaległe, nierozliczone miesiące, tj. do dnia złożenia pisemnej rezygnacji
7) W przypadku rezygnacji w trakcie trwania szkolenia wpłacona pełna kwota za kurs nie podlega zwrotowi.
8) W przypadku zmniejszenia liczebności grupy Szkoła ma prawo dołączyć osoby na podobnym poziomie
językowym, połączyć grupy lub całkowicie je rozwiązać.
§6
Postanowienia końcowe
1)
2)
3)
4)

Niniejsza Umowa stanowi integralną część dokumentów podpisywanych przez uczestników szkoleń.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia projektu pt.: "Język angielski - wolność
mówienia". Przewidywany czas ukończenia realizacji projektu styczeń/luty 2019r.

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

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

Data i Podpis Pracownika Akademii Nauki

Data i czytelny podpis Uczestnika
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