
Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr ……………...  
zawarta dnia …………………... w Poznaniu,  

pomiędzy stronami:  
przedsiębiorstwem: Sandrą Winiarska, Make It Happen, 60-167 Poznań, ul. Wołowska 
78, wpisanym do CEIDG, NIP: 766-19-34-269, REGON: 301249117  zwanym dalej 
Nauczycielem,  
a Panem/Panią ……...……..., zam. ……………………….., legitymującym (ą) się dowodem 
osobitstym: nr …….. seria ………….. ,…………………..., PESEL: …………………, 
zwanym/zwaną dalej Klientem. 

 § 1. 
1. Umowa określa prawa i obowiązki stron w związku ze świadczeniem przez 

Nauczyciela usług edukacyjnych w zakresie nauki języka angielskiego. 
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i zobowiązuje strony do chwili jej 

wypowiedzenia. Każda ze stron może w dowolnym czasie wypowiedzieć niniejszą 
umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie, pod 
rygorem nieważności, musi mieć formę pisemną.  

3. Jako osobę korzystającą z usług edukacyjnych, o których mowa w § 1.1, wskazuje 
się (imię i nazwisko) ………………………………... .  

 
§ 2. 

Świadczenie usług edukacyjnych, o których mowa w § 1.1 realizowane jest na zajęciach 
indywidualnych. 
 

 § 3  
1. Każde z zajęć trwa 60 min., przy czym czas trwania pojedynczych zajęć może 

stanowić wielokrotność 30 minut.  
2. Ilość, terminy zajęć oraz ilość osób uczestniczących w danych zajęciach uzgadniane 

są pomiędzy Nauczycielem a Klientem. 
3. Klient i Nauczyciel mają prawo do przełożenia zajęć najpóźniej 24h przed planowaną 

lekcją. W takiej sytuacji należy uzgodnić termin odrobienia w okresie nie dłuższym 
niż 2 tygodnie. 

4. Jeżeli Klient nie zachowa czasu, o którym mowa w §3.3., Nauczyciel uznaje lekcję za 
odbytą i pobierana za nią opłatę. 

5. Jeżeli Nauczyciel nie zachowa czasu, o którym mowa w §3.3, Klient ma prawo do 
dodatkowej darmowej lekcji. 

§ 4.  
1. Cena za naukę wynosi: …….. zł / 60 minut.  
2. Odpłatność za zajęcia odbywa się za co najmniej 4 lekcje z góry, nie później niż 5 dni 

roboczych przed kolejną planowaną lekcją na nr konta: 94 1870 1045 2078 1041 
0470 0001 

 
§5. 

Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i przygotowanie do zajęć osób 
korzystających z usług edukacyjnych wskazanych w § 1.1.  

§ 6. 



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

1.  Sądem właściwym do rozstrzygania spraw związanych z niniejszą umową jest sąd 
właściwy pod względem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla 
Nauczyciela.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

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

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


