
Ogólne warunki umowy  
uczestnictwa  w kursie językowym 

 CLEVER OWL 
 

Niniejsze warunki umowy obowiązują osoby, które zawarły umowę uczestnictwa w kursie 
językowym poprzez akceptację niniejszych warunków zamieszczonych na stronie 

www.cleverowl.pl 
  
Umowa zawarta pomiędzy: 
Luizą Żminkowską, prowadzącą działalność  gospodarczą pod firmą DOT Luiza Żminkowska, pod 
adresem Ściejowice nr 196, 32-060 Liszki, 
www.cleverowl.pl, email: Luiza.zminkowska@gmail.com 
Regon 380051106, NIP 7342732230 zwana dalej „DOT” 
a Zleceniodawcą. 
 

§1. Przedmiot Umowy 
 
 
1. DOT zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie  od 21.09.2020 r. do dnia 11.06.2021 r. kursu 
językowego i dopuszczenia do udziału w kursie osoby, której dane zostały wprowadzone do niniejszego 
formularza elektronicznego w rubryce „Imię i nazwisko dziecka”, zwanego dalej Uczestnikiem, 
córki/syna osoby, której dane zostały wprowadzone do niniejszego formularza elektronicznego w 
rubryce „Imię i nazwisko rodzica zawierającego umowę”, zwanego dalej Zleceniodawcą. 
 
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za kurs określonego 

 w §3.  ust. 1 niniejszej Umowy. 
 
 

§2. Zasady Świadczenia Usług 
 

1. Kalendarium kursu na rok szkolny 2020/21 określone zostanie w terminie do 20.09.2020 r. a 
Zleceniodawca zostanie poinformowany o nim drogą mailową na adres email podany przez 
Zleceniodawcę przy zawarciu umowy. 

2. Liczba osób uczestniczących w kursie nie będzie przekraczać 8. W przypadku, gdy przed 
rozpoczęciem kursu zgłosi się mniej niż 5 uczestników, DOT zastrzega sobie prawo odwołania 
kursu za zwrotem wniesionych przez ZLECENIODAWCĘ opłat. 

3. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć uczestnika kursu jako materiałów na 
stronie internetowej i w publikacjach firmy.  

4. W przypadku decyzji organów rządowych, samorządowych lub dyrekcji szkoły, w której budynku 
zajęcia są prowadzone o jej zamknięciu, DOT zastrzega sobie prawo zmiany formy prowadzenia 
kursu ze stacjonarnej na internetową. 

5. W warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID 19, DOT zastrzega sobie prawo do zmiany 
warunków umowy wynikającej z konieczności dostosowania się do procedur wprowadzanych przez 
organy władzy rządowej, samorządowej lub dyrekcje szkół, w których zajęcia są prowadzone. 

 
 

 
§3. Płatność 

 
1. Usługi świadczone przez DOT są odpłatne. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia w wysokości 

20 zł za 45 minut. Ilość godzin zależy od harmonogramu kursu. 
2. Opłata za kurs będzie wnoszona w ratach miesięcznych, w terminach i wysokości, która zostanie 

określona drogą mailową w terminie do 20.09.2020 r. na adres poczty elektronicznej podany drogą 
mailową w zależności od ilości godzin zgodnie z harmonogramem. 

3. Za opóźnienie w zapłacie należne są DOT odsetki ustawowe. 



4. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie uprawnia do żądania zwrotu uprzednio wniesionej 
opłaty ani nie wyłącza obowiązku  dokonania pełnej płatności pozostałych rat. Wyjątkowo 
możliwe jest odwołanie zajęć przez DOT najpóźniej w dniu, w którym miały się odbyć.  W takim 
przypadku zostanie przez DOT ustalony dodatkowy termin zajęć albo rata, której płatność 
przypada po tym terminie zostanie obniżona o koszt zajęć które się nie odbyły. Wszystkich 
płatności należy dokonywać na konto DOT nr:  
 

47114020040000310277775749 
 podając w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika kursu i nazwę szkoły, do której 
uczęszcza.  

 
 

 
§4. Wypowiedzenie 

 
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron jedynie z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia. 
2. Okres wypowiedzenia rozpoczyna w dniu złożenia  wypowiedzenia a upływa w ostatnim dniu 

kwartału w którym zostało złożone wypowiedzenie. Jednakże w przypadku, gdy od złożenia  
wypowiedzenia do zakończenia kwartału pozostał mniej niż miesiąc, okres wypowiedzenia upływa 
na koniec kolejnego kwartału. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


