UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE ONLINE PRZYGOTOWUJĄCYM DO EGZAMINU ACERT
Zawarta w dniu ...................... w Poznaniu pomiędzy: Politechniką Poznańską, pl. M. Skłodowskiej–Curie 5,
60-965 Poznań, nr NIP: 777-00-03-699, nr REGON: 000001608 w imieniu której działa:
dr Liliana Szczuka–Dorna – Dyrektor Centrum Języków i Komunikacji zwaną dalej „CJK”
a ........................................................uczestnikiem kursu, zwanym dalej Klientem, zamieszkałym, ………………………………………
......................................................................, PESEL ........................., telefon kontaktowy ....................................................
§1
Na podstawie niniejszej umowy CJK zobowiązuje się udostępnić kurs online, a Klient zobowiązuje się do zapłaty.
§2
1. CJK zobowiązuje się udostępnić Klientowi wybrany przez niego kurs online przygotowujący do egzaminu ACERT.
2. Warunkiem udostępnienia przez CJK Klientowi kursu online jest wpłata kwoty za kurs, o której mowa w § 3 ust. 4,
na konto Politechniki Poznańskiej oraz odesłania podpisanej i uzupełnionej umowy.
3. Opłata gwarantuje Klientowi trzymiesięczny dostęp do wybranego kursu.
4. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W KURSIE ONLINE
PRZYGOTOWUJĄCYM DO EGZAMINU ACERT, który jest udostępniony na stronie internetowej Centrum Języków
i Komunikacji: www.clc.put.poznan.pl., zakładka: Pracownie – Pracownia e-learning.
5. Kurs będzie dostępny online na platformie Moodle administrowanej przez Centrum Języków i Komunikacji,
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań.
6. CJK zobowiązuje się do zapewnienia technicznych możliwości do korzystania z kursu w trybie online.
7. Na życzenie Klienta CJK wystawia certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie online przygotowującym do
egzaminu ACERT.
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§3
Cena kursu ustalona zostaje na dany rok akademicki i nie ulega zmianie.
Opłata za kurs wynosi 45,00 zł brutto (słownie zł: czterdzieści pięć 00/100).
Opłata za kurs wnoszona jest przelewem bankowym na konto Politechniki Poznańskiej:
BZ WBK S.A. 6 O/Poznań, 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895,
z dopiskiem – „CJK ACERT ONLINE, IMIĘ I NAZWISKO”.
Klient otrzymuje dostęp do wskazanego kursu ACERT online w ciągu 7 dni od przesłania drogą elektroniczną na
adres: kurs.acert.online@put.poznan.pl lub dostarczenia osobiście do sekretariatu CJK:
a) potwierdzenia przelewu opłaty za kurs,
b) podpisanej i uzupełnionej o brakujące dane osobowo/adresowe niniejszej umowy.

§4
1. CJK nie zwraca wniesionych opłat w przypadku rezygnacji z kursu.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozpatrywać w
drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu spory te będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby CJK.
§6
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
KLIENT

…………………………

DYREKTOR
CENTRUM JĘZYKÓW I KOMUNIKACJI

……………………………………..

