Umowa za szkolenie w Studium Psychoterapii Uzależnień Vis-Salutis

zawarta w Łodzi w dniu: _____________________ pomiędzy:
Fundacją Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis z siedzibą w Łodzi (90-558)
przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, lok. A204 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000542091, NIP: 729-27-07-186, REGON: 360728903, zwaną dalej Fundacją, reprezentowaną przez Prezesa
Zarządu Mariusza Wróbla
a
Imię i Nazwisko
PESEL
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Telefon
mail
zwanym/ą dalej Słuchaczem,
§ 1.
1.

Fundacja zobowiązuje się do kształcenia w Studium Psychoterapii Uzależnień Vis-Salutis Słuchacza na zasadzie
odpłatności, usługi edukacyjnej według akredytowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych szkolenia będącego pierwszym etapem szkolenia w zakresie (specjalistów psychoterapii uzależnień
oraz instruktora terapii uzależnień) podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz
nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia. – VI Edycja szkolenia, która
rozpoczyna się 20 września 2018 r.

2.

Obowiązkiem Słuchacza jest zapoznanie się z Regulaminem Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis, który
jest integralną częścią umowy – dostępnymi w sekretariacie Fundacji.
§ 2.

1.

Szkolenie, będące przedmiotem niniejszej umowy, trwa 3 semestry – 680 godzin. Czas trwania szkolenia może
ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów regulujących zasady organizacji i przeprowadzania szkolenia.

2.

Nieuczestniczenie w zajęciach nie zwalnia Słuchacza z obowiązku uiszczania opłat za szkolenie.
§ 3.

1.
2.

Słuchacz zobowiązany jest na mocy umowy wnieść określone opłaty
Opłaty o których mowa w ust. 1 są:
a. Opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł.,
b. Opłata za szkolenia,
c. Inne opłaty określone w Regulaminie Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis.

§ 4.
1.

Słuchacz zobowiązuje się za świadczoną usługę edukacyjną uiszczać opłaty według wybranego harmonogramu
płatności w danym miesiącu zgodnego z Uchwałą Zarządu nr 10/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie
warunków płatności za ww. szkolenie (załącznik nr 1) w następujący sposób:
a.
b.

c.

w jednej racie 7000zł jeżeli tę kwotę uiści w terminie do 01.09.2018 r.
w dwunastu ratach, dwie pierwsze raty w kwocie 1050 zł (pierwsza rata wypada na dzień 01.09.2018 r.)
i kolejne raty po 520zł., pod warunkiem płatności raty do 1-go każdego miesiąca zgodnego
z harmonogramem,
w dwunastu ratach, dwie pierwsze raty w kwocie 1150 zł (pierwsza rata wypada na dzień 15.09.2018 r.)
i kolejne po 550zł., pod warunkiem płatności raty do 15-go każdego miesiąca zgodne
z harmonogramem.

2.

Termin płatności za szkolenie za dany miesiąc upływa 15-go dnia każdego miesiąca-zgodny z harmonogramem
płatności, począwszy od pierwszego miesiąca tj. 15 września 2018 r. W przypadku niedokonania zapłaty za
szkolenie w terminie, Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty zaległej kwoty powiększonej o odsetki umowne.
Odsetki umowne wynoszą w stosunku rocznym dwukrotność odsetek ustawowych od każdej zaległej kwoty, nie
więcej jednak niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

3.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460

4.

Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Fundacji.
§ 5.

1. Nie później niż na pięć dni przed dniem, w którym zgodnie z ofertą Fundacji miała rozpocząć się sesja w ramach
Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis objętych niniejszą umową, Fundacja ma prawo do odstąpienia od
umowy w przypadku, gdy organizacja szkolenia będzie nieopłacalna i zostanie podjęta decyzja o nie prowadzeniu
w danym naborze zajęć w ramach Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis przy Fundacji Vis Salutis
szkolenia objętego niniejszą umową.
2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy przez Fundację powinno być złożone Słuchaczowi na piśmie.
§ 6.
1.

Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku ukończenia szkolenia lub skreślenia z listy słuchaczy, z jakiegokolwiek
powodu wskazanego w Regulaminie Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis.

2.

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 7.

1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.

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

FUNDACJA

_____________________________________

SŁUCHACZ

_____________________________ _________

ZAŁĄCZNIK nr 1

CENA ZA SZKOLENIE I NOCLEGI – V EDYCJA
Koszt za zajęcia dydaktyczne 14 sesji

7000zł (obowiązuje przy opłacie za cały proces
kształcenia z góry – w jednej racie do 01.09.2018)

Opłata rekrutacyjna

300 zł (opłata jednorazowa – bezzwrotna)

Szkolenie i zakwaterowanie odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym „KŁOS”
ul. Jedlinowo 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki Link do ośrodka http://www.klos.org.pl/
wpłaty za nocleg dokonujemy na konto ośrodka: 44 1090 2705 0000 0001 0913 8221

WARIANTY PŁATNOŚCI:
Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności
przy zachowaniu terminu płatności
do 1-go każdego miesiąca

przy zachowaniu terminu płatności
do 15-go każdego miesiąca

1. Rata

1050 zł – 01.09.2018 r.

1150 zł – 15.09.2018 r.

2. Rata

1050 zł – 01.10.2018 r.

1150 zł – 15.10.2018 r.

3. Rata

520 zł – 01.11.2018 r.

550 zł – 15.11.2018 r.

4. Rata

520 zł – 01.12.2018 r.

550 zł – 15.12.2018 r.

5. Rata

520 zł – 01.01.2019 r.

550 zł – 15.01.2019 r.

6. Rata

520 zł – 01.02.2019 r.

550 zł – 15.02.2019 r.

7. Rata

520 zł – 01.03.2019 r.

550 zł – 15.03.2019 r.

8. Rata

520 zł – 01.04.2019 r.

550 zł – 15.04.2019 r.

9. Rata

520 zł – 01.05.2019 r.

550 zł – 15.05.2019 r.

10. Rata

520 zł – 01.06.2019 r.

550 zł – 15.06.2019 r.

11. Rata

520 zł – 01.09.2019 r.

550 zł – 15.09.2019 r.

12. Rata

520 zł – 01.10.2019 r.

550 zł – 15.10.2019 r.

Razem

7300zł

KONTO BANKOWE: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460

7800zł

