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UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 
 

 

Zawarta w dniu ……………………………. w Krakowie pomiędzy : 

Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka 
Zdrój,(oddział szkoleniowy w Krakowie ul Kochanowskiego 28/1, 31-127 Kraków) reprezentowanym przez  Waldemara 
Węglarza, zwanym dalej Organizatorem 
a 
Panem / Panią …………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………….……………, 
 
zam. w ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
zwanym/ą dalej Uczestnikiem 

§ 1 
Organizator zobowiązuje się do: 
1. Przeprowadzenie Usługi szkoleniowej pn. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Zapewnienie wykwalifikowanych trenerów – kadry dydaktycznej.  
3. Opracowania/wydania materiałów szkoleniowych dla uczestnika szkolenia – wersji papierowej lub elektronicznej. 
4. Wydania uczestnikowi szkolenia certyfikatu/zaświadczenia po zakończonym szkoleniu. 

§ 2 
1. Szkolenie wymienione w §1 odbędzie się zgodnie z tematami i harmonogramem szkolenia – zamieszczonymi na 

stronie www.vedius.pl 
2. Czas trwania szkolenia  wynosi :………………………….  godziny lekcyjnych. 
3. Szkolenie odbywać się będzie  w sali szkoleniowej oddziału Krakowskiego przy ul. Kochanowskiego 28/1. 

§ 3 
1. Szkolenie wymienione w § 1 będzie realizowane w terminie: ………………………………………………………………………………… 

§ 4 

Uczestnik zobowiązany jest do: 
1. Zapłaty za usługę szkoleniową w terminie do 2 dni  przed rozpoczęciem szkolenia które jest wcześniej 

potwierdzone  przez organizatora. Zapłata przelewem na rachunek bankowy organizatora. 
22..  Podpisania listy obecności w każdym dniu szkolenia, listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych, 

certyfikatu/zaświadczenia, wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, pre- testu i post-testu.  
                                                                                                                                                                              §§  55  

Organizator: 
1. Wystawia fakturę tytułem wpłaty dokonanej przez uczestnika szkolenia.  
22..  Zobowiązuje się do przestrzegania procedur ochrony danych osobowych uczestników Szkoleń, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami..  
3. Zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości usługi szkoleniowej.  
4. W przypadku braku satysfakcji Uczestnika z dostarczonej usługi szkoleniowej przysługuje mu prawo do 

reklamacji usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia. Organizator po zbadaniu szczegółów 
reklamacji i w przypadku jej zasadności zaproponuje Uczestnikowi ponowny udział w szkoleniu z najbliższym 
terminie w jakim szkolenie o tej samej tematyce będzie organizowane. 

 
Postanowienia końcowe 

55..  Umowa została sporządzona na czas trwania usługi szkoleniowej..  
6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową, a których nie uda się rozstrzygnąć w 

sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo według przepisów k.p.c... 
7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 
                   ………………………………………..                                                                                              …………………………………………. 
                              Organizator                                                                                                                                 Uczestnik 


