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UMOWA O NAUKĘ
Zawarta w dniu ________________ w Czarnym Borze pomiędzy :
1. Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju sp. z o. o. , Borówno 78, 58-379 Czarny
Bór
NIP 8862954569, REGON 021336057, zwanym dalej CEDR sp. z o. o.,
reprezentowanym przez:
mgr Agatę Filip - Prezesa Zarządu
a
2. Panem/Panią…………………………………………………………………………………
zamieszkałym/łą…………………………………………………………………………….
legitymującym/cą się Dowodem Osobistym seria………………. Nr………………
wydanym przez………………………………………………………………………………
zwanym/ną dalej Studentem.
§1
1. CEDR sp. z o. o. przyjmuje w poczet Studentów szkolenia w dziedzinie
uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora
terapii uzależnień - Szkoły Psychoterapii Uzależnień ___ edycji (KBPN:
_________________) Pana/Panią
………………………………………………………………………………………………………..
2. CEDR sp. z o. o. zobowiązuje się świadczyć na rzecz Studenta, na zasadzie
odpłatności, usługi edukacyjne według rekomendowanego przez Krajowe Biuro
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii szkolenia w dziedzinie uzależnienia
(rekomendacja LIC.500.01.02.2020/1023 z dnia 15 kwietnia 2020 r.)
§2
Student zobowiązuje się za świadczoną usługę edukacyjną uiszczać opłaty według
harmonogramu
płatności
(załącznik
nr
1
do
umowy)
zgodnego
z Zarządzeniem nr 1/2020 Prezesa Zarządu CEDR sp. z o. o. w sprawie odpłatności
za szkolenie, na konto CEDR SP. z o. o. PKO BP SA O/Wałbrzych 19 1020 5095
0000 5802 0136 9545
§3
1. Student oświadcza, że zapoznał się z treścią:
a) Harmonogramu płatności,
b) Zarządzenia Prezesa Zarządu CEDR sp. z o. o. w sprawie odpłatności za
szkolenie,
c) rekomendacji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
(LIC.500.01.02.2020/1023 z dnia 15 kwietnia 2020 r.)
d) regulaminem Szkoły Psychoterapii Uzależnień
e) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2019 r. poz. 766 w sprawie
szkolenia w dziedzinie uzależnień
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2. Student i CEDR sp. z o. o. zobowiązują się przestrzegać postanowień aktów
wymienionych w ustępie 1 i zgodnie postanawiają, że w sprawach nie
uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy tych
aktów oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania szkolenia i wygasa z mocy prawa
z chwilą ukończenia szkolenia przez Studenta.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 45 dniowego
okresu wypowiedzenia.
§5
1. CEDR sp. z o. o. rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadkach przewidzianych w Regulaminie Szkoły
Psychoterapii Uzależnień.
Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym nie zwalnia Studenta
z
obowiązku
uiszczenia
wszystkich
zaległych
opłat
zgodnych
z harmonogramem płatności.
§6
1.
a)
b)
c)

W przypadku rozwiązania umowy stosuje się następujące zasady:
wymagalna staje się płatność za wszystkie odbyte sesje szkolenia,
nieobecność Studenta na danej sesji nie zwalnia z dokonania opłat,
nie stosuje się zwrotu opłaty rejestracyjnej.
§7

1.
2.

Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu
przez Sąd właściwy dla siedziby CEDR sp. z o. o.
§8

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

…………………………………..
CEDR sp. z o. o.

………………………………
Student

