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UMOWA 

 

zawarta w dniu ________________ .w Gdańsku pomiędzy: 

Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk 

reprezentowaną przez Panią Prezes Zarządu FRUG, Marzenę Chojnacką 

NIP: 584-030-45-78, zwanym dalej Fundacją 

a 

 

____________________________ adres___________________________________ 
(Imię i nazwisko) 

zwany dalej Uczestnikiem Kursu 

o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie kursu języka niemieckiego w ustalonym 

wymiarze 60 godzin lekcyjnych w semestrze lub 120 godzin w roku akademickim  

(1 jednostka lekcyjna wynosi 45 min). Kursy odbywają  się  w trybie semestralnym: październik 

- luty (semestr zimowy) 2019/2020 i luty - czerwiec 2020 (semestr letni).  

 

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie aktualnej oferty Fundacji Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego opublikowanej na stronach internetowych Centrum Herdera 

Uniwersytetu Gdańskiego: www.herder.univ.gda.pl zawierającej cennik kursów, terminy zajęć  i 

regulamin szkolenia na kursach językowych. Oferta ta stanowi załącznik do umowy i jest 

integralną częścią niniejszej umowy. 

 

§ 2 Nauczanie języka niemieckiego 

 

1. Fundacja zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków wynikających z 

umowy, gwarantuje wykwalifikowanych lektorów i ich przygotowanie merytoryczne. Kurs 

kończy się semestralnym testem sprawdzającym postępy w nauce języka niemieckiego z zakresu 

przerobionego materiału. Pozytywny wynik testu kwalifikuje uczestnika do kontynuacji nauki na 

następnym stopniu zaawansowania. Uczestnik Kursu zobowiązuje się regularnie brać udział w 

zajęciach. Nieobecność na zajęciach nie powoduje zmiany opłaty za kurs. 

2. Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób. W wyjątkowych sytuacjach, szczególnie na 

początku nowego semestru w okresie formowania się grup, liczba uczestników kursu może być 

tymczasowo większa.  

3. Centrum Herdera UG dysponuje ogromną bazą książek i czasopism niemieckojęzycznych, z 

których uczestnicy kursu mogą korzystać na zasadach obowiązujących w bibliotece Centrum 

Herdera.  

 

§ 3 Cena kursu/ płatności 

 

1. Uczestnik Kursu zobowiązuje się do uiszczenia należności za jeden semestr kursu/ za dwa 

semestry kursu*) w wysokości jednorazowej/ ratach*) ___________________ zł, /słownie/ 

____________________________________płatne w terminach podanych w załącznikach do 

umowy (harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2016/17, i w semestrze letnim 2017) 

przelewem na konto bankowe Fundacji:   

BZ WBK S.A. I/O Gdańsk 39 10901098 0000 0001 0074 8505 z dopiskiem na przelewie NCH- 

j. niemiecki lub gotówką w siedzibie Centrum Herdera, ul. Ogarna 26 w Gdańsku.  

2. W przypadku, gdy Słuchacz dołączy do grupy w trakcie trwania semestru, cena kursu  będzie 

naliczana proporcjonalnie do ilości godzin kursu, w której Słuchacz będzie brał udział.  

Zaznacz właściwe pola: 
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§ 4 Rozwiązanie umowy  

 

1. Słuchaczowi przysługują zajęcia próbne, po których może on zrezygnować z kursu.  

 

2. Obie strony obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie należy 

dostarczyć na piśmie na adres Centrum Herdera UG, ul. Ogarna 26, 80-826 Gdańsk lub w formie 

elektronicznej na adres: herdcen@univ.gda.pl .Wysokość kwoty zwrotu obejmuje wartość 

niewykorzystanych jednostek lekcyjnych naliczanych po upływie okresu wypowiedzenia.  

Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. Wpłacona 

uprzednio kwota zostanie w całości zwrócona w terminie 14 dni od złożenia pisemnej rezygnacji. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd w 

Gdańsku. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

2. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji niniejszej umowy Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez 

Fundację swoich danych osobowych.  

 

 

 

Marzena Chojnacka        Uczestnik Kursu 

Prezes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 

……………………….      .……………….. 
            (podpis)                      (podpis)  

* niepotrzebne skreślić. 
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