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UMOWA O WARUNKACH KSZTAŁCENIA NA KURSIE JĘZYKOWYM 

 nr ………/……..(rok) 
Zawarta w Łodzi  w dniu 29.06.2018r. pomiędzy: 
Politechniką Łódzką NIP 727 002 18 95, Regon 000001583 
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116,  
reprezentowanym przez Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Grzegorza Bąka, 
zwanym dalej Organizatorem,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a Panią/ Panem ………………………………………………………………………..…………. 

(imię i nazwisko uczestnika kursu) 
urodzoną/nym ………………………………………………………………………..…………. 

(data i miejsce urodzenia) 
zamieszkałą/łym  ……………………………………………………………………………….. 

(pełny adres z kodem pocztowym) 
podającą/cym dane do kontaktu ……………………………………………………………….. 

(telefon i adres e-mail) 
zwaną/zwanym dalej Uczestnikiem, w imieniu którego działa opiekun prawny: 
Pan/ Pani ………………………………………………………………………..…………. 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego) 
urodzona/ny ………………………………………………………………………..…………. 

(data i miejsce urodzenia) 
zamieszkała/ły  ……………………………………………………………………………….. 

(pełny adres z kodem pocztowym) 
podająca/cy dane do kontaktu ……………………………………………………………….. 

(telefon i adres e-mail) 
§ 1. 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków uczestnictwa i prowadzenia kształcenia na  
letnim intensywnym kursie języka polskiego, zwanym dalej kursem. 

§ 2. 
1. Kurs prowadzony będzie przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej. 
2. Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna trwa 45 min.) oraz 20 godzin 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i realizowany będzie w grupach dobranych pod względem 
zaawansowania językowego. 

3. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów, Politechnika Łódzka zastrzega sobie możliwość 
utworzenia tylko jednej grupy, składającej się z nie więcej niż 23 uczestników. 

4. Kurs realizowany będzie w okresie od 02 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r.  
5. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 90% 

frekwencja oraz zaliczenie testu końcowego. 
§ 3. 

 
1. Organizator zobowiązuje się przedstawić Uczestnikowi program kursu organizowanego przez 

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej oraz zweryfikować wiedzę Uczestnika za pomocą testu. 
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia: 

a) kadry lektorskiej o odpowiednich kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi prowadzonych 
zajęć,  

b) nadzoru metodycznego nad pracą lektorów,  
c) testowania uczestników oraz sprawdzania  frekwencji, 
d) sali dydaktycznej i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zajęć, 
e) możliwości korzystania z biblioteki Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej - na zasadach 

określonych w regulaminie biblioteki, 
f) dodatkowych materiałów dydaktycznych, 
g) dodatkowych zajęć pozalekcyjnych przynajmniej jeden raz w tygodniu.  

3. W przypadku odwołania zajęć z powodu choroby lektora (max. dwa zajęcia z rzędu), Organizator 
zapewnia słuchaczom zastępstwo lub realizację zajęć w innym terminie. 

4. Organizator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad realizacją założonych efektów kształcenia 
oraz planu i programu kursu.  

§ 4. 
1. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia, wykonywania prac domowych oraz 

terminowego wniesienia opłaty za kurs.  
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2. Uczestnik może uczestniczyć w kursie pod warunkiem podpisania umowy oraz wpłaty 100% ceny 
kursu. Wniesienie opłaty za kurs jest warunkiem otrzymania przez uczestnika zaproszenia na kurs. 

3. Uczestnik otrzymuje podręcznik wskazany przez Organizatora, którego cena jest wliczona  
w cenę kursu.  

4. Uczestnik ma prawo do zgłaszania do lektorów i pracowników Centrum Językowego oraz 
pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej postulatów i wniosków, zarówno w sprawach 
językowych, jak i organizacyjnych. 

5. Dodatkowe materiały dydaktyczne dla Uczestnika są bezpłatne. 
§ 5. 

1. Opłata za kurs ustalona zostaje na cały okres kursu i wnoszona jest z góry. 
2. Opłata za kurs wynosi 500,00 euro (słownie:  pięćset euro).  
3. Opłata za kurs wnoszona jest przelewem bankowym na konto Politechniki Łódzkiej: 
BANK PEKAO S.A. II Oddział – Łódź   PL 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN) lub PL 23 1240 
3028 1978 0000 2822 2273 (EUR) 

§ 6. 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego zachowania 

Uczestnika, które mogłoby zagrażać interesom innych uczestników lub narażać dobre imię Politechniki 
Łódzkiej. 

2. Organizator nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nieobecności wynikającej z winy uczestnika. 
§ 7. 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, z siedzibą w Łodzi, przy ul. 
Żeromskiego 116. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 
umowy o warunkach kształcenia na kursie językowym. 

2. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane jednostkom organizacyjnym Politechniki 
Łódzkiej oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane 
osobowe uczestnika w postaci wizerunku mogą być przetwarzane przez jednostki organizacyjne 
Politechniki Łódzkiej w związku ze stosowaniem na terenie Politechniki Łódzkiej monitoringu 
wizyjnego w celach zapewnienia bezpieczeństwa osobowego. 

3. Każdy uczestnik udziela Politechnice Łódzkiej nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 
wykorzystywania zdjęć i nagrań ze swoim wizerunkiem, wykonanych w trakcie kursu, bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie, 
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, za pośrednictwem dowolnego medium 
wyłącznie w celach promocyjnych. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. 

5. Organizator spełniając w procesie prowadzenia kursu wymagania wynikające z przepisów ww. 
ustawy, nakłada na Uczestnika obowiązek pisemnego poinformowania o zmianie danych osobowych 
zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą 
Uczestnika. 

§ 8 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

§ 10 
Wszelkie sprawy wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora 

 
 
………………………………     ………………………………… 
Podpis Prorektora ds. Kształcenia               Podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego 


