KURSU ADOBE PHOTOSHOP – REGULAMIN UCZESTNICTWA
Dokonanie opłaty za kurs i udział w nim jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu uczestnictwa w
kursie.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę: przeprowadzenie kursu z
zakresu obsługi programu „Adobe Photoshop” w ilości 16 godzin zegarowych - kurs podstawowy lub
20 godzin zegarowych kurs podstawowy rozszerzony dla jednej osoby przez BARTOSZ TROCH
STUDIO ul. J. Dąbrowskiego 118/23 02-598 Warszawa NIP: 9562262359.
§2
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia zgodnie z harmonogramem szkoleń ustalonym
z Zamawiającym. Miejsce realizacji szkoleń: ul. Jarosława Dąbrowskiego 118 lok. 23, 02-598
Warszawa.

§3
ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanych zadań, opartej na
wzajemnym zaufaniu.
2. Kursant ma prawo do jednego odwołania zajęć ustalonych w harmonogramie z wykonawcą.
Kolejne odwoływanie zajęć będzie skutkowało utratą zarezerwowanego czasu i będzie liczone
jako wykonane zajęcia.
3. Skrócenie czasu zajęć przez kursanta będzie skutkowało utratą zarezerwowanego czasu, chyba,
że zostało to ustalone wcześniej z prowadzącym lub wynika to z ustalonego harmonogramu zajęć.
4. Spóźnienia są liczone jako czas zajęć.
5. Kurs należy odbyć w czasie maksymalnie 30 dni (wersja podstawowa) lub 60 dni (wersja
rozszerzona) od daty rozpoczęcia kursu, chyba, że zostało to ustalone inaczej z prowadzącym.
6. Na zajęcia zapraszamy z własnym laptopem/komputerem, jednak istnieje możliwość
wypożyczenia sprzętu w studio na czas trwania całego kursu w cenie 100 zł.
7. W związku z intencją stron określoną w pkt. 1 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte
umową z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się do
składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji świadczenia.
8. Wykonawca zapewnia ponadto, że w zakresie umowy posiada odpowiednią wiedzę niezbędną
do realizacji jej przedmiotu.

9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca odpowiada na
zasadach ogólnych.
10. Strony umowy postanawiają, iż Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku należytej
staranności przy realizacji prac, jeżeli te okoliczności wynikają z:
a)

działania sił przyrody,

b) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych polegających m.in.
na zmianie przepisów prawnych.
11. W przypadku powstania zdarzenia spowodowanego „siłą wyższą”, Wykonawca zobowiązuje się
do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego w celu podjęcia wspólnej decyzji, co do dalszej
realizacji umowy.

§4
ZOBOWIĄZANIE DO POUFNOŚCI

Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej strony nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości.
§5
PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca oświadcza, iż zajęcia prowadzone przez jego podczas szkoleń, o których mowa w § 1 nie
są obciążone prawami autorskimi osób trzecich.
§6
CENA WYKONANIA USŁUGI

Cena wykonania usługi: Kurs Podstawowy 16h: 1699,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych zero groszy) lub wersja rozszerzona 20h: 2099,00 zł (słownie: dwa tysiące
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy).
§7
FORMA PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności na rachunek bankowy Wykonawcy - Bartosz Troch
Studio ul. J. Dąbrowskiego 118/23 – ING Bank Śląski.
2. Osoby indywidualne: Po dokonaniu rezerwacji w ciągu 7 dni przelewem na konto: 71 1050 1054
1000 0092 5196 7593 tytułem - "Kurs imię i nazwisko "
3. Firmy: Po dokonaniu rezerwacji w ciągu 7 dni przelewem na konto na podstawie faktury
proforma: 71 1050 1054 1000 0092 5196 7593 tytułem - "numer faktury"

4. Za kurs wystawiona może zostać faktura. Należy to zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
Płatność za kurs należy dokonać przed jego rozpoczęciem przelewem. Nie jest możliwe
uczestnictwo w kursie bez dokonania za niego opłaty.
§8
WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kursu.
§9
ROZSTRZYGNIĘCIE SPORÓW

Spory związane z wykonaniem tej umowy, a nierozwiązane przez Strony na drodze polubownej, będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

§10
ZMIANY UMOWY

1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian niniejszej umowy w całości lub w części.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) – pod rygorem nieważności.
3. Do zmiany powyższej umowy potrzebna jest pisemna zgoda obu Stron.

§11
CESJA PRAW

Przeniesienie przez którąkolwiek ze Stron niniejszej umowy jej praw i obowiązków wynikających
z postanowień tej umowy na osobę trzecią, wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej Strony.
W zakresie tym Wykonawca ma prawo przelewu wierzytelności bez zgody Zamawiającego. W
sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

