
Umowa kursu języka norweskiego 
 

Zawarta dnia .................... pomiędzy: 

Privatundervisning Natalia Pasternak, email: natalia.pasternak94@gmail.com 

Skaarlia 110, 4326 Sandnes, nr org.: 917 970 211, zwana Nauczycielem a Uczestnikiem: 

Imię i nazwisko: ..................................................................., email i tel.: ...................................................................... 

Adres: ............................................................................................................................................................................. 

Numer personalny/PESEL: ............................................................................................................................................. 

, który wybrał kurs (zaznacz wybrany):   

 

A1 wt.czw. 19.40-21.10 od 11.01.2022 (Natalia)  A2 wt.czw. 18.00-19.30 od 11.01.2022 (Natalia) 

 

A2 wt.czw. 9.00-10.30 od 11.01.2022 (Natalia)  A1 pn.śr. 17.30-19.00 od 10.01.2022 (Natalia)   

 

B2.1 pn.śr. 19.10-20.40 od 10.01.2022 (Natalia)  A2 pn.śr. 18.00-19.30 od 10.01.2022 (Miłosz)   

 

B1.2 wt.czw. 18.00-19.30 od 11.01.2022 (Miłosz) B1.1 pn.czw. 20.00-21.30 od 10.01.2022 (Joanna) 

   

O następującej treści: 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kursu przez Nauczyciela dla Uczestnika. Nauczyciela 
reprezentuje podczas kursu wybrany lektor, zgodnie z ofertą.  

2. Kurs obejmuje zajęcia zgodnie z harmonogramem. Terminy zajęć oraz poziom kursu został 
określony w ofercie, z którą Uczestnik się zapoznał. 

3. Kurs odbywa się online na platformie ZOOM lub innej wybranej przez Nauczyciela. Nauczyciel 
informuje Uczestnika o platformie. Uczestnik jest zobowiązany do instalacji i konfiguracji 
niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania. Nauczyciel, w razie problemów, pomaga w instalacji, 
ale nie jest za nią odpowiedzialny. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne 
np. z łączem internetowym Uczestnika. 

4. Opłata za kurs wynosi: 120 NOK za godzinę lekcyjną tj. 5760 NOK za kurs 
5. W celu rezerwacji miejsca niezbędna jest wpłata 1500 NOK zaliczki. Zaliczka stanowi część opłaty za 

kurs. 
6. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dwóch równych lub jednej racie. 

a. W przypadku jednej raty: do 10 dni po pierwszych zajęciach. 
b. W przypadku dwóch rat: do 2 dni po pierwszych zajęciach i do 40 dni po pierwszych 

zajęciach. Brak wpłaty pierwszej raty w terminie automatycznie oznacza wybór płatności 
jedną ratą przez Uczestnika.  

c. Numery kont do wpłat: Konto norweskie [NOK]: 3335.27.55384,  
Konto polskie [PLN]: 54 1870 1045 2078 1 031 6460 0001 

7. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu: 
a. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia pierwszych 

zajęć. Uczestnik rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania 
świadczenia (rozpoczęcia kursu) 

b. Rezygnacja z kursu musi zostać wyrażona w formie pisemnej (email lub FB firmowy) 
8. Nauczyciel ma prawo odwołać kurs i wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym jeśli: 

a. Nastąpi niespodziewana rezygnacja lektora lub inny wypadek losowy 
b. Na kurs nie zapisze się minimum 3 osoby 



9. Nauczyciel ma prawo zablokować dostęp do kursu i materiałów Uczestnikowi, który nie dokonał 
płatności za kurs w podanych terminach. Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata za takie 
utracone zajęcia. 

10. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku choroby lektora i braku 
możliwości znalezienia zastępstwa. W takim przypadku zajęcia będą odrabiane w terminie 
dogodnym dla wszystkich kursantów. W przypadku choroby bądź innego zdarzenia losowego 
Nauczyciel zastrzega sobie prawo do tymczasowej zmiany głównego lektora na zastępcę. 

11. Uczestnik dostanie dostęp do prywatnej grupy na Facebooku, gdzie będą udostępniane materiały z 
kursu - filmy, czat, prezentacje i inne. Kursant wyraża zgodę na nagrywanie zajęć online oraz 
udostępnianie ich w prywatnej grupie. Jakiekolwiek rozpowszechnianie nagrań oraz materiałów jest 
zakazane i karalne. Fragmenty nagrań mogą zostać wykorzystane w celach prezentacyjnych i 
reklamowych po uprzednim usunięciu wszelkich danych identyfikacyjnych Uczestnika. Uczestnik 
będzie miał dostęp do grupy 6 miesięcy po zakończeniu kursu - po tym czasie grupa jest usuwana. 

12. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapisanie się na odpowiedni poziom kursu. Nauczyciel oferuje 
bezpłatną rozmowę, na której pomaga sprawdzić poziom i doradzić, która grupa będzie 
odpowiednia. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za to, gdy Uczestnik zapisał się na za wysoki 
lub za niski poziom. 

13. Dane Uczestnika są przetwarzane w celu zapewnienia usługi i rozliczeń. Dane wykorzystywane przez 
Nauczyciela to: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nr personalny lub PESEL, dane 
firmowe (opcjonalnie), link do profilu na Facebooku. Imię, nazwisko oraz link do profilu na 
Facebooku używane jest przy udziale w kursie i inni uczestnicy również mają do tych danych dostęp. 
Wszystkie dane przechowywane są w systemie do fakturowania i zarządzania przez ustawowy okres 
przechowywania takich danych. Dane mogą być udostępniane jedynie firmom współpracującym 
(np. windykacyjnym) i organom prawnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. 
Dane nie będą udostępniane w celach marketingowych. 

14. W sprawach nieregulowanych obowiązują przepisy prawa norweskiego, właściwym sądem dla 
ewentualnych sporów wynikających z tej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Nauczyciela. 
 
 

 

Nauczyciel - podpis Uczestnik - podpis 

 

 


