
Umowa uczestnictwa w kursie Teddy Eddie START- Oddział Warszawa-Wilanów

Zawarta dnia…………….w Warszawie  pomiędzy: Karolina Kenar prowadzą działalność gospodarczą pod
firmą Szkoła  Językowa OpenMind z  siedzibą w Koninie  62-510,  przy  Plac Niepodległości  1,  wpisaną do
CEiDG, NIP: 665 152 98 51, zwana dalej „Szkołą”, a 

Panią/Panem ________________________________________________________, nr PESEL: ____________________, 

zamieszkałą/ym w __________________________________________________________________________________

Nr  telefonu:______________________________________;  mail:  ________________________________________
zwanym/ą dalej „Klientem”, opiekunem prawnym dziecka):

 __________________________________________________________________________________________________,

                   (imię i nazwisko)                                                                                                           (data urodzenia dziecka)

 zwanego dalej „Kursantem”, dalej łącznie zwane „Stroną” lub „Stronami”

§ 1 
Postanowienia Ogólne 

1. Klient  powierza  Szkole  -  na  zasadach,  warunkach  i  w  trybie  określonym  dalszymi  postanowieniami
niniejszej  umowy,  nauczanie  Kursanta  języka  angielskiego  w  jednym  roku  szkolnym,  zgodnie  z
kalendarium stanowiącym załącznik do niniejszej umowy (dalej: „Kalendarium”).  

2. Nauczanie języka angielskiego będzie odbywać się w ramach kursu (dalej: „Kurs”): Teddy Eddie START-
liczba spotkań (dalej: „Spotkania”) 64,  czas trwania Spotkania 2 razy w tygodniu po 25 min. Spotkania
odbywać się będą w grupie kursantów (dalej: „Grupa”).

3. Nauczanie języka angielskiego będzie odbywać się w Grupach pełnych lub niepełnych (dalej: „Grupa
Pełna”  lub „Grupa Niepełna”),  o  których  mowa poniżej.  Za Grupę Pełną  uważa się  Grupę liczącą
przynajmniej 4 kursantów zapisanych na Kurs. Za Grupę Niepełną uważa się Grupę liczącą między 2 a 4
kursantów zapisanych na Kurs. 

4. Czas trwania Spotkań wskazany w ust. 2 dotyczy Grupy Pełnej. W przypadku gdy Grupa, do której 
zapisany jest Kursant jest Grupą Niepełną, czas trwania Spotkań wynosi jeden raz w tygodniu 30 minut.

5. W przypadku spadku liczby kursantów poniżej 4 kursantów, zajęcia w ramach Kursu odbywać się będą 
w Grupie Niepełnej, chyba że Szkoła postanowi inaczej.

6. Warunkiem rozpoczęcia  Kursu, jest zapisanie na Kurs do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z Kalendarium  
co najmniej czterech kursantów. W przypadku niezapisania się na kurs minimalnej liczby kursantów, o
której mowa wyżej, do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z Kalendarium, umowa ulega rozwiązaniu. 

7. W związku z zawarciem umowy Szkoła zobowiązuje się zapewnić najwyższą jakość nauczania między 
innymi poprzez:
a) wysoki standard nauczania w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne i metody nauczania;

b) systematyczne badanie postępów nauczania i przekazanie informacji zwrotnej;

c) możliwość  odrobienia zajęć z  inna grupa z  tego samego poziomu,  indywidualnych konsultacji  z
lektorami szkoły lub metodykiem w przypadku nieobecności na zajęciach.

§ 2 
Płatności

1. Zgodnie z cennikiem stosowanym przez Szkołę opłata za Kurs wynosi  2098,80 zł. 
2. Klient uiszcza płatność w comiesięcznych wpłatach, płatnych w nieprzekraczalnych terminach, zgodnie

z harmonogramem wpłat znajdującym się w poniższym punkcie.
3. Płatności  z  tytułu  niniejszej  umowy  należy  dokonywać  na  rachunek  bankowy  Szkoły  nr:

57 1240 1415 1111 0010 3979 3426, w   tytule przelewu należy  podać imię i nazwisko Kursanta.
Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych. 

4. Płatność następuje w oparciu o następujący harmonogram:

- wpłata I:  343,80 zł   zawiera opłatę za materiały do nauki  227,0 zł. i 116,80 zł.  za naukę we
wrześniu (płatna w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy), 
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- wpłata II:  195zł. (płatna do dnia 5.10.2021),

- wpłata III:  195 zł. (płatna do dnia 5.11.2021),

- wpłata IV:  195 zł. (płatna do dnia 5.12.2021),

- wpłata V:   195 zł. (płatna do dnia 5.01.2022),

- wpłata VI:  195 zł. (płatna do dnia 5.02.2022),

- wpłata VII:  195 zł. (płatna do dnia 5.03.2022),

- wpłata VIII:  195 zł. (płatna do dnia 5.04.2022),

- wpłata IX:  195 zł. (płatna do dnia 5.05.2022),

- wpłata X:  195 zł. (płatna do dnia 5.06.2022).

5. W przypadku odwołania Kursu przez Szkołę z przyczyn niezależnych od Klienta, Szkoła zobowiązuje się
do stosunkowego zwrotu opłaty za niezrealizowaną część Kursu.

6. Pojedyncze nieobecności nie są przedmiotem korekty w opłacie za kurs.  W przypadku długotrwałej
nieobecności  (80%  braku  obecności  na  zajęciach  w  miesiącu), na  pisemny  wniosek  rodzica
(sekretariat@openmind.edu.pl) rozpatrywane będą indywidualne korekty opłaty za miesiąc nauki.

7. Zniżki w opłacie za kurs są przyznawane indywidualnie na pisemny wniosek Zleceniodawcy.

§ 3 
Postanowienia organizacyjne

1. Spotkania będą odbywać się zgodnie z planem zajęć w konkretne dni tygodnia. 

2. Klient zobowiązany jest sprawdzić przed rozpoczęciem Kursu czy dzień tygodnia i godzina Spotkań nie
uległy zmianie względem wstępnych ustaleń poczynionych przy podpisaniu umowy. 

3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności takich jak nagła choroba lektora, Szkoła zastrzega sobie
możliwość  przełożenia  zajęć  w  ramach  Kursu  na  inny  dzień.  Termin  odrabiania  zajęć  będzie
każdorazowo uzgadniany z Kursantem bądź Klientem.

4. Szkoła  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  Kursanta  tylko  podczas  zajęć  na  terenie  sal
wykładowych  szkoły.  Za  bezpieczeństwo  w drodze  na  zajęcia  i w drodze  powrotnej,  jak  również
podczas  oczekiwania  na  zajęcia  odpowiedzialność  ponoszą  rodzice/opiekunowie.  Szczegółowe
postanowienia  dotyczące  zasad  obowiązujących  w  budynku,  w  którym  odbywają  się  Spotkania
znajdują się w Regulaminie Szkoły.

5. Klient zobowiązuje się do poinformowania Szkoły przed rozpoczęciem Kursu o wszelkich problemach
zdrowotnych Kursanta, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w Kursie, w szczególności zaś o
rodzajach produktów, na które uczulony jest Kursant. 

6. Kursant  ma obowiązek  przestrzegania  przepisów BHP w czasie  przebywania  na terenie  budynku,  w
którym odbywają zajęcia prowadzone w ramach Kursu.

7. Klient  ponosi  materialną odpowiedzialność za  dokonane  przez  Kursanta  szkody i  zniszczenia  mienia
Szkoły oraz mienia innych uczestników Kursu.

§ 4
[Siła wyższa]

1. W przypadku, gdy prowadzenie Kursu w formie Spotkań będzie (formalnie lub faktycznie) niemożliwe ze
względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Szkoły i pozostających poza jakąkolwiek kontrolą
Szkoły (dalej „Siła Wyższa”),  wówczas Szkoła uprawniona jest do odwołania Spotkań i  prowadzenia
Kursu  w  formie  zdalnej  (dalej:  „Nauczanie  Zdalne”),  aż  do  ustania  Siły  Wyższej.  Szkoła  może
zadecydować  o  wydłużeniu  okresu  Nauczania  Zdalnego,  jeśli  uzna  to  za  właściwe  ze  względu
bezpieczeństwa Kursantów.  

2. Nauczanie  Zdalne  odbywać  się  będzie  poprzez  prowadzenie  przez  lektora  zajęć  online  z
wykorzystaniem  ogólnodostępnych  platform  do  wideokonferencji  i  spotkań  online  (dalej:  „Lekcje
Online”);

3. Łączny czas trwania Lekcji Online będzie nie krótszy niż czas trwania Spotkań. 
4. Zakres  materiału poruszanego w Lekcjach Online będzie odpowiadał zakresowi materiału,  który  był

przewidziany do realizacji w trakcie odwołanych Spotkań.
5. Do skorzystania z Lekcji Online niezbędne jest posiadanie komputera lub innego sprzętu (np. tabletu)

spełniającego  minimalne  wymagania  techniczne  oraz  dostępu  do  Internetu  zapewniającego
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niezbędną szybkość transmisji  danych. Szkoła nie odpowiada za zapewnienie powyższych wymagań
technicznych. 

6. O  przypadku  wystąpienia  Siły  Wyższej,  Szkoła  niezwłocznie  powiadomi  Klienta  pisemnie  lub  drogą
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Informacja taka powinna zawierać przyczynę braku
możliwości przeprowadzenia Spotkań.

§ 5
Wypowiedzenie umowy

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w okresie próbnym, który rozumiany jest jako okres pierwszego
tygodnia trwania Kursu (zwany dalej: „Okres próbny”), bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. W celu wypowiedzenia umowy w Okresie próbnym, Klient powinien złożyć:, pisemne oświadczenie o
wypowiedzeniu  Umowy.  W  takim  przypadku  Szkoła  dokona zwrotu  wpłaconych  przez  Klienta  kwot
tytułem opłaty za Kurs.

3. Po upływie Okresu próbnego  umowa może zostać wypowiedziana, z zachowaniem 4 tygodniowego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec czwartego tygodnia trwania Kursu.  Za tydzień trwania
Kursu uważa się tydzień, w którym zgodnie z Kalendarium mają odbyć się Spotkania (niezależnie od ich
liczby).  W celu wypowiedzenia umowy  Klient musi złożyć:  osobiście w sekretariacie Szkoły lub listem
poleconym,  lub  mailem  na  adres:  sekretariat@openmind.edu.pl,  pisemne  oświadczenie  o
wypowiedzeniu Umowy.

4. W  przypadku  wypowiedzenia  umowy  Strony  dokonają  rozliczenia  opłaty  za  Kurs  stosunkowo,
uwzględniając  proporcję  liczby  Spotkań  w  ramach  Kursu  (Lekcji  Video  lub Lekcji  Online),  które  się
odbyły, do całkowitej liczby Spotkań w ramach Kursu. Szkoła przedstawi Klientowi stosowne rozliczenie,
na podstawie którego zwróci Klientowi różnicę między opłatą przez niego uiszczoną, a opłatą należną
albo wezwie Klienta do dopłaty takiej różnicy. 

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie.

4. Klient potwierdza, że został poinformowany o systemie nauczania oraz dniach i godzinach, w jakich
będą odbywały się zajęcia ( zwany dalej : „Kalendarium”), co akceptuje.

    _______________________________________                                       ________________________
          Pieczęć i podpis przedstawiciela Szkoły      Podpis Klienta

Załączniki:

-  Zgoda RODO
-  Kalendarium

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przeze 
mnie adres e-mail oraz numer telefonu, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla
celów marketingu bezpośredniego Szkoły. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne. Zostałem/am także 
poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie. 
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 Wyrażam zgodę na rejestrowanie na nagraniach audiowizualnych i fotografiach wizerunku Ucznia, 
którego jestem opiekunem prawnym, w trakcie prowadzenia zajęć językowych, w tym zajęć prowadzonych
zdalnie (lekcje online) i eventów organizowanych przez Szkołę oraz na publiczne udostępnianie tych 
nagrań i fotografii w celach marketingowych i informacyjnych związanych z działalnością Szkoły i 
podmiotów z którymi Szkoła współpracuje (w szczególności Edu Bears sp. z o.o. sp.k.).Zgoda zostaje 
udzielona bezpłatnie i na czas nieokreślony.

 Wyrażam zgodę na rejestrowanie przez Szkołę na nagraniach audiowizualnych wizerunku Ucznia, 
którego jestem opiekunem prawnym, w trakcie prowadzenia zajęć językowych, w tym zajęć prowadzonych
zdalnie (lekcje online) oraz na udostępnienie przez Szkołę nagrań zawierających powyższy wizerunek spółce
Edu Bears sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Pszczyńskiej 69 oraz podmiotom 
współpracującym z tą spółką. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany przez Edu Bears sp. z o.o. sp. 
k. oraz podmioty współpracujące z tą spółką jedynie dla potrzeb analizy, weryfikacji i oceny sposobu 
prowadzenia zajęć w Szkole. Zgoda zostaje udzielona bezpłatnie i na czas nieokreślony. W przypadku braku
udzielenia zgody Uczeń nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach, w tym zajęć prowadzonych zdalnie 
(lekcje online), które będą rejestrowane na nagraniu audiowizualnym. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami moich danych osobowych oraz 
danych osobowych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym, przez wprowadzenie ich do serwisu 
internetowego www.bs.edubears.pl („Serwis”) przez Szkołę oraz na udostępnienie tych danych podmiotowi 
zarządzającemu Serwisem tj. Edu Bears sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Pszczyńskiej 69
oraz podmiotom współpracującym z tą spółką, w celu umożliwienia dostępu do internetowych 
funkcjonalności będących częścią kursu językowego Teddy Eddie. 

Zostałem/am poinformowany/a, że:
 1) Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym 
jest Szkoła tj. Szkoła językowa Open Mind, 62-510 Konin, Plac Niepodległości 1, mail: 
sekretariat@openmind.edu.pl; 
2) dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celach: a) zawarcia i prawidłowej realizacji umowy 
dotyczącej prowadzenia kursu językowego; b) marketingu bezpośredniego Szkoły oraz marketingu Edu 
Bears sp. z o.o. sp. k. 
3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: a) zgoda wyrażona przeze mnie w imieniu 
swoim i/lub Ucznia; b) niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej kursu 
językowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing 
bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
4) dane osobowe mogą zostać udostępnione spółce Edu Bears sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach (44-
100) przy ul. Pszczyńskiej 69 oraz podmiotom współpracującym z tą spółką (dotyczy danych Uczniów 
biorących udział w kursie językowym Teddy Eddie); 
5) dane osobowe mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy 
dotyczącej kursu językowego łączącej mnie ze Szkołą; 
6) mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych; 
7) mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych; 
8) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; 
9) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10) podane przeze mnie dane dotyczące zdrowia Ucznia stanowią szczególną kategorię danych 
osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Szkołę 
przez ustalenie okoliczności dotyczących zdrowia Ucznia, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w 
kursie; 

11) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej kursu językowego; w 
przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy.

                                                                                                                 ________________________________________   

4

mailto:sekretariat@openmind.edu.pl


                                                                                                                                  Data i podpis Klienta

KALENDARIUM  REALIZACJI ZAJĘĆ KURSU JĘZYKOWEGO
SZKOŁA JĘZYKOWA OPEN MIND

ROK SZKOLNY 2021/2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
20.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 25.09.2021
27.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 01.10.2021 02.10.2021
04.10.2021 05.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 09.10.2021
11.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 - 15.10.2021 16.10.2021
18.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 23.10.2021
25.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 29.10.2021 30.10.2021

- 02.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 06.11.2021
08.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 - 12.11.2021 13.11.2021
15.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 20.11.2021
22.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 27.11.2021
29.11.2021 30.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 03.12.2021 04.12.2021
06.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 11.12.2021
13.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 18.12.2021
20.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 - - -

23.12.2021 - 02.01.2021 Zimowa przerwa Świąteczna

03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 - 07.01.2022 08.01.2022
10.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 15.01.2022
17.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 22.01.2022
24.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 29.01.2022

31.01.2022 – 13.02.2022 Ferie zimowe

14.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 19.02.2022
21.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 26.02.2022
28.02.2022 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 05.03.2022
07.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 12.03.2022
14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 19.03.2022
21.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 26.03.2022
28.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 31.30.2022 01.04.2022 02.04.2022
04.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 09.04.2022
11.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 - - -

14.04.2022-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna

- - 20.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 23.04.2022
25.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 30.04.2022

- - 04.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 07.05.2022
09.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 14.05.2022
16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 21.05.2022
23.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 28.05.2022
30.05.2022 31.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 04.06.2022
06.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 11.06.2022
13.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 - - -

20.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 -
Koniec roku
szkolnego
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