UMOWA Z UCZESTNIKIEM KURSU
Projektowania i Aranżacji Wnętrz
Umowa nr ……………..………………
zawarta w dniu …...……................……
pomiędzy:
DeCandia Design & C-Earth Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (kod pocztowy: 45-052) przy ul.
Oleskiej 7/109, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 000577208, prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Opola, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP: 754-309-87-51
oraz numerem REGON: 362566563, reprezentowaną przez:
Ilona DeCandia Knapik – Prezes Zarządu, zwanym/ą dalej „Organizatorem”.
a
w ………………….....................................................................................................................,
zamieszkałym/ą przy ul. ….........................................................................................................
kod pocztowy ……....…………….......
egitymujący/ą się dowodem osobistym o numerze ……………….....….....................................
wydanym przez …..........………….........................................................................................….
ważnym do ………………...…...... nr PESEL …………………
urodzonym/ą w …………………......................................... data urodzenia…........................
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem”.
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” zawierana jest w ramach kursu
DeCandia Design Academy – Kurs Projektowania i Aranżacji
zwanym dalej „kursem”.

Wnętrz,

§1
Przedmiot Umowy
Strony zgodnie postanawiają, że przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych
praw i obowiązków stron, związanych z przystąpieniem Uczestnika do udziału w zajęciach w
ramach kursu.
§2
Zobowiązania Organizatora
Organizator zobowiązuje się do:
1. organizacji oraz dostarczenia Uczestnikom usługi szkoleniowej pn. DeCandia Design
Academy – Kurs Projektowania i Aranżacji Wnętrz w wymiarze 224 godzin lekcyjnych
w formie weekendowych zjazdów w terminie określonym w Harmonogramie kursu
zamieszczonym na stronie internetowej www.decandia.pl/academy oraz w załązcniku nr 3.
Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub przesunięcia
terminu kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.
2. dostarczenia Uczestnikom kursu materiałów szkoleniowych,

3. wydania certyfikatu ukończeniu kursu pod warunkiem uczestniczenia w co najmniej 80
procentach zajęć kursu,
4. przesłania Uczestnikowi informacji potwierdzającej termin szkolenia oraz miejsca.
5. przesłania Uczestnikowi faktury VAT. zgodną z harmonogramem wpłat § 3 pkt.4
§3
Zobowiązania Uczestnika
Uczestnik zobowiązuje się do:
1. uczestniczenia w zajęciach w miejscu i czasie wyznaczonym w Harmonogramie.

Harmonogram kursu umieszczony jest na stronie internetowej www.decandia.pl/academy.
Uczestnik oświadcza, iż znany jest mu rozkład zajęć w ramach Harmonogramu w wersji,
o której mowa w zdaniu poprzednim,
2. frekwencji na zajęciach w wymiarze co najmniej 80 procent godzin przewidzianych w
harmonogramie. Uczestnik ma prawo odrobić zaległości w terminie i formie ustalonej w
porozumieniu z prowadzącymi zajęcia.
3. wniesienia na rzecz DeCandia Design & C-Earth Sp. z o.o. opłaty za kurs w formie, o
której jest mowa w § 3 pkt 4 pkt b i c, w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2018 r.
4. wniesienia na rzecz DeCandia Design Academy opłaty zgodnie z datami podanymi w ppk
b i c), na konto: ING Bank Śląski 31 1050 1504 1000 0090 8009 9287 w tytule przelewu
wpisując: imię i nazwisko uczestnika oraz numer niniejszej umowy oraz przesłanie
potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: academy@decandia.pl:
a) opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy
kawowe, dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu i certyfikatu.
Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia,
b) opłata za kurs wynosi ….............................. zł brutto/netto słownie................................
…...............................................................................…................................00/100 PLN.
Wartość kursu to:
1. wpisowe 300,00 zł brutto / kwota zwolniona z podatku VAT /
2. kwota 4200,00 zł brutto - kwota ulega zmianianie przy spłatach ratalnych, tabela
spłat ratalnych: załącznik nr 3
c) w przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, wpłata zostaje zwrócona w
całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
§4
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych zgodnych z RODO
1. Firma DeCandia Design & C-Earth Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych,
które zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego
ich przepływu.
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych następuje z wyłączeniem danych
wrażliwych wskazanych w art. 27 ust. 1 RODO
3. Uczestnik w związku z udziałem w kursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez organizatora.
4. Powyższa zgoda jest równoznaczna z akceptacją prawa do wglądu i możliwości
poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24
ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883), a także

na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.
6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji kierowanej do mnie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art.
10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
144 z 2002 r. poz. 1204).
7. Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystania
wszystkich moich prac, a w szczególności projektów aranżacji wnętrz oraz wizualizacji
przez organizatora, wykonanych w ramach kursu bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie ww. dzieł
za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu
DeCandia Design Academy.
8. Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystywania
zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za
pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu
DeCandia Design Academy.
§5
Rezygnacja z uczestnictwa
1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 30 dni przed
rozpoczęciem szkolenia, Organizator zwraca pełną wpłatę.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 30 dni od daty jego
rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia.
3. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić w DeCandia Design & C-Earth Sp. z o.o. w
formie pisemnej, listem elektronicznym lub pocztą najpóźniej 30 dni roboczych przed datą
rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie
pisemnej). Rezygnacje składane w innej formie i terminie nie zostaną uwzględnione.
4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi
kosztami uczestnictwa.
§6
Rozwiązanie Umowy
1. Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
a) Uczestnik opuści więcej niż 20 procent godzin szkoleniowych,
b) zachowanie Uczestnika będzie utrudniało prowadzenie kursu.
§7
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
2. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
3. Zawierając niniejszą umową Uczestnik zapewnia, że wszelkie rozwiązania projektowe,
materiały przygotowywane na zajęcia i w ramach zajęć, nie naruszają praw autorskich
osób trzecich, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie przez Uczestnika
postanowień ww. ustawy.

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki do umowy:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Harmonogram zjazdów 2018 / 2019
3.Oświadczenie uczestnika o wybranej formie płatności
4. Kserokopia dowodu osobistego

……………………………………………
Podpis Organizatora

…………………………………………..
Podpis Uczestnika

