UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH
nr ..........................................
zawarta w Warszawie w dniu .............................................
pomiędzy
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166,
02-787 Warszawa, NIP: 525 000 74 25, Regon: 000001784 zwaną dalej „Uczelnią”, reprezentowaną
przez Kierownika UO SGGW dr Marcina Wysokińskiego (dalej „Kierownikiem”) /z upoważnienia
Prorektora ds. Dydaktyki prof. dr hab. Kazimierza Tomali/ działającego na podstawie pełnomocnictwa
nr 99/2016 z dnia 9 września 2016 r.;
Polskim Klubem Wyścigów Konnych, ul. Puławska 266,02-684 Warszawa, NIP: 951-20-23-888,
zwanym dalej „Firmą”, reprezentowaną przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasza
Chalimoniuka
a
„Słuchaczem”: Pani/Pan ................................................................ urodzona/y dnia .................................
(miejsce urodzenia), zamieszkała/y ……….................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym/paszportem……............................................................................
nr PESEL ......................................................................................................................................................
Definicje:
Ilekroć w umowie jest mowa o:
1. Uczelni – należy przez to rozumieć Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
2. UO SGGW – należy przez to rozumieć Uniwersytet Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie;
3. Kursie – należy przez to rozumieć kurs organizowany przez UO SGGW i Firmę;
4. Słuchaczu – należy przez to rozumieć osobę przyjętą na Kurs organizowany przez UO SGGW i
Firmę;
5. Biurze - należy przez to rozumieć Biuro UO SGGW;
6. Regulaminie – należy przez to rozumieć wprowadzony zarządzeniem Rektora SGGW
Regulamin UO SGGW, który ma odpowiednie zastosowanie w przypadku realizacji Kursu
wskazanego w § 1 ust. 1.;
7. Firmie - należy przez to rozumieć Polski Klub Wyścigów Konnych;

I.

Przedmiot umowy
§ 1.
1. Uczelnia i Firma zobowiązuje się zapewnić Słuchaczowi Uniwersytetu Otwartego SGGW
odpłatnie naukę na kursie „Specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni
wyścigowych” zwanym dalej Kursem realizowanym w terminie od dnia 14 stycznia 2017 r. do
dnia 4 marca 2017 r.
2. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), a także Statutu SGGW, Regulaminu, oraz
innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących na Uczelni.

II.

Szczegółowe warunki Kursów
§ 2.
1. Zasady przebiegu i zakres tematyczny Kursu określone są w opisie Kursu dostępnym w Biurze i
siedzibie Firmy.
2. Uczelnia oświadcza, że posiada wystarczające warunki techniczne, kadrowe i lokalowe do
przeprowadzenia Kursu i zobowiązuje się je utrzymać do końca trwania Kursu.
3. Słuchacz ma prawo do otrzymania Dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w Kursie. Dyplom
wydawany jest po zakończeniu Kursu w Biurze po okazaniu dokumentu tożsamości ze
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zdjęciem lub na pisemny wniosek Słuchacza złożony w Biurze, przesłany e-mailem lub
przesłany drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uczestnictwo przynajmniej w 60% zajęć w ramach
danego Kursu. Dyplom wydawany jest w ramach opłaty za Kurs.
5. Słuchacze, którzy otrzymali Dyplom mają prawo do przystąpienia do egzaminu przed komisją
powołaną przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych umożliwiającego, po nadaniu
uprawnień, ubieganie się o udzielenie licencji na trenowanie koni.
6. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby słuchaczy albo wystąpienia okoliczności
uniemożliwiających realizację Kursu, o których mowa w § 7 ust. 11 Regulaminu, Kurs może
zostać odwołany. Decyzję, w sprawie o której mowa w zdaniu pierwszym, podejmuje
Kierownik UO SGGW w formie pisemnej.
Szczegółowe warunki odpłatności za Kurs oraz świadczenie innych usług edukacyjnych

III.

§ 3.
1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Kursie jest zobowiązana wnieść opłatę w wysokości
1500,00 złotych (słownie jeden tysiąc pięćset złotych) za wybrany Kurs w ciągu 7 dni od dnia
zgłoszenia na Kurs. Opłata za Kurs pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu wpłaty za
Kurs powoduje skreślenie z listy Słuchaczy.
2. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy Firmy.
3. Opłatę należy wpłacić na wskazany poniżej rachunek bankowy. W tytule przelewu należy
umieścić: imię i nazwisko oraz nazwę Kursu.
4. Podanie przez wpłacającego błędnych danych, wymienionych w ust. 5 lub ich brak zwalnia
Firmę z odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu następstwa związane z nieprawidłowym
zakwalifikowaniem wpłaty.
5. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 1 Słuchacz zobowiązuje się wpłacać na rachunek bankowy
Firmy nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001, Polski Klub Wyścigów Konnych, ul. Puławska
266,02-684 Warszawa, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
6. Szczegółowe warunki rozliczeń Firmy ze Słuchaczami określone są w załączniku nr 4.

IV.

Postanowienia końcowe

§ 4.
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania Kursu, zgodnie z harmonogramem zajęć
i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez strony.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku:
a. pisemnej rezygnacji Słuchacza z Kursu;
b. wypowiedzenia umowy przez Słuchacza, Uczelnię lub Firmę;
c. odwołania Kursu na podstawie § 2 ust. 7;
d. skreślenia Słuchacza z listy Słuchaczy;
e. niewniesienia opłaty za Kurs w terminie określonym w § 3 ust. 1.
W przypadkach rozwiązania umowy o których mowa lit. a) – lit. e) Słuchacz, ma prawo do
zwrotu opłaty wniesionej za Kurs na zasadach określonych w załączniku nr 4.
3. Słuchacz zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania UO SGGW i Firmy o
zmianie danych określających go jako stronę niniejszej umowy.
4. Słuchacz oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania
zawartych w nim postanowień.
5. W przypadku rozwiązania umowy, Uczelnia oraz Firma zachowuje prawo do dochodzenia
wszelkich roszczeń związanych z zawarciem umowy (w tym roszczeń związanych ze
świadczonymi usługami edukacyjnymi).
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie,
a w przypadku braku takiej możliwości, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd
właściwy rzeczowo i miejscowo.
7. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz akty wykonawcze do ustawy,
odpowiednie akty wewnętrzne Uczelni oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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9. Status Słuchacza UO SGGW uzyskuje osoba, która podpisała niniejszą umowę o świadczenie
usług edukacyjnych.
10. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Uczelni i Frmy
związanych z realizacją Kursu oraz niniejszej umowy (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.
11. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

.......................................................
Kierownik
Uniwersytetu Otwartego SGGW

………............................................
Słuchacz
Uniwersytetu Otwartego SGGW

....................................................
Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
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