ZARZ1\DZENIE Nr40$6NII116
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia ~O lipca 2016 r.
w sprawie organizacji

przedsi~wzi~cia

pod

nazw~

"Mlodzi w Lodzi -

J~zykowzi~ci".

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwaly Nr XLIIII824/12 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjycia "Strategii Zintegrowanego
Rozwoju L0dzi 2020+"
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. W celu promocji Miasta Lodzi jako osrodka naukowego i akademickiego oraz
w celu zwiykszenia szans pozyskania inwestor6w z branzy BPO/ITO i innych firm
oferujqcych pracy na stanowiskach wymagajqcych znajomosci niszowych jyzyk6w obcych,
w ramach realizacji programu "Mlodzi w Lodzi", oglaszam organizacjy przedsiywziycia
skierowanego do student6w i absolwent6w 16dzkich uczelni wyzszych pod naZWq "Mlodzi
w Lodzi - .Tyzykowziyci", zwanego dalej Przedsiywziyciem.
§ 2. Przedsiywziycie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem przedsiywziycia
pn. "Mlodzi w Lodzi - .Tyzykowziyci", stanowi,!-cym zal'!-cznik do niniejszego zarzqdzenia.
§ 3. Wykonanie zarz,!-dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Obslugi Inwestora
i Wsp61pracy z Zagranicq w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi.
§ 4. Traci moc zarzqdzenie Nr 3997/VII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogloszenia Konkursu pod nazWq "Mlodzi w Lodzi lyzykowziyri", zmienione zarz,!-dzeniem Nr 7034NII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
11 wrzesnia 2014 r.

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zal~cznik

do zarz~dzenia N r 4086NIII16
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ~ lipca 2016 r.

REGULAMIN
przedsi«(wzi«(cia pod

nazw~

"Mlodzi w Lodzi - J«(zykowzi«(ci"

§ 1. ULyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczaj~ odpowiednio:
1) Absolwent - absolwenta 16dzkiej uczelni wyzszej, kt6ry w dniu zgloszenia do udzialu
w Przedsiywziyciu nie ukonczyl 30 roku zycia;
2) BPO/ITO - outsourcing proces6w biznesowych lub technologii informacyjnej (IT) branzy priorytetow~ dla Miasta Lodzi;
3) Przedsiywziycie - przedsiywziycie pod nazw~ "Mlodzi w Lodzi - Jyzykowziyci"
organizowane w ramach realizacji programu "Mlodzi w Lodzi";
4) kurs jyzykowy - obejmuj~cy 2 semestry nauki kurs przeznaczony dla student6w
i pozostaj~cych bez pracy absolwent6w 16dzkich uczelni wyzszych, kt6rego 50% koszt6w
uczestnictwa pokrywa Organizator Przedsiywziycia;
5) Uczestnik - osoby, kt6ra bierze udzial w Przedsiywziyciu;
6) Organizator Przedsiywziycia - Biuro Obslugi Inwestora
Wsp61pracy z Zagranic~
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi;
7) Realizator - uczelniane centrum jyzykowe;
8) Regulamin - regulamin przedsiywziycia pod nazw~ "Mlodzi w Lodzi - Jyzykowziyci";
9) strona internetowa - strony www.mlodziwlodzi.pl;
10) Student - studenta 16dzkiej uczelni wyzszej, kt6ry w dniu zgloszenia do udzialu
w Przedsiywziyciu ukonczyl co najmniej pierwszy rok studi6w (licencjackich,
magisterskich, uzupelniaj~cych magisterskich);
11) umowa - umowy uczestnictwa w kursie jyzykowym zawieran~ indywidualnie pomiydzy
Realizatorem a Uczestnikiem.
§ 2. 1. G16wnym celem Przedsiywziycia jest promocja Miasta Lodzi jako osrodka
naukowego i akademickiego oraz jednego z najwiykszych centr6w BPO/ITO w Polsce
poprzez zachycenie Student6w i Absolwent6w do nauki niszowych jyzyk6w obcych
oraz do podnoszenia swoich kwalifikacji.
2. Organizator Przedsiywziycia pokrywa 50% kosztow uczestnictwa w kursie
jyzykowym jednego z trzech wybranych jyzyk6w, na kt6re zapotrzebowanie zglaszaj~
inwestorzy - firmy z branzy BPO/ITO, byd~cych jednoczesnie mniej popularnymi wsrod
Student6w i Absolwent6w. Na potrzeby Przedsiywziycia za takie jyzyki uznano jyzyki:
1) szwedzki;
2) finski
3) portugal ski.
3. Przedsiywziycie organizowarte jest na terenie Miasta Lodzi.
4. Og61ny nadz6r nad realizacj~ i przebiegiem Przedsiywziycia, a takze rozstrzyganie
spraw nieuregulowanych Regulaminem pozostaje po stronie Organizatora Przedsiywziycia.
5. Siedziba Organizatora Przedsiywziycia mieSci siy pod adresem:

Biuro Obslugi Inwestora i Wsp61pracy z Zagranic,!
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104a, 90-926 L6dz
tel.: + 48 42 638 59 39
e-mail: lodz_akademicka@uml.lodz.pl.boi@uml.lodz.pl
§ 3. 1. Uczestnikami Przedsiywziycia mog,! byc osoby:
1) zameldowane na pobyt staly lub czasowy na terenie Miasta Lodzi;
2) posiadaj,!ce status Studenta lub pozostaj,!cego bez pracy Absolwenta.
2. Warunkiem udzialu w Przedsiywziyciujest:
1) posiadanie sredniej ocen za ostatnie 2 ukonczone semestry nauki wynosz'!cej
co najmniej 4,0 lub oceny z dyplomu ukonczenia studi6w wynosz'!cej co najmniej 4,0;
2) znajomosc minimum jednego jyzyka obcego na poziomie B2; wymagana jest znajomosc
jyzyka innego nizjyzyk wybrany w ramach Przedsiywziycia.
3. Aby wzi,!c udzial w Przedsiywziyciu nalezy:
1) wypelnic elektroniczny Fonnularz Zgloszeniowy, kt6rego wz6r stanowi zal,!cznik
Nr 1 do Regulaminu, dostypny w okresie rekrutacji na stronie intemetowej
Przedsiywziycia;
2) wygenerowac w formacie PDF wypelniony Fonnularz Zgloszeniowy, wydrukowac go,
wlasnorycznie
podpisac
i
zeskanowac,
a
nastypnie
przeslac
na
adres
lodz_ akademicka@uml.lodz.pl.
4. W szczeg6lnych przypadkach, rozpatrywanych kazdorazowo indywidualnie, decyzj,!
Organizatora Przedsiywziycia, Uczestnikiem moze zostac osoba niezameldowana
na terenie Miasta Lodzi.
§ 4. 1. 0 wyborze Uczestnik6w decyduje kolejnosc zgloszen.
2. Telminy ogloszenia list Uczestnik6w z przydzialem do grup jyzykowych byd,!
kazdorazowo publikowane na stronie intemetowej.
3. Organizator Przedsiywziycia zastrzega sobie mozliwosc skr6cenia lub przedluzenia
tenninu skladania Fonnularzy Zgloszeniowych w przypadku zbyt duzej lub zbyt malej liczby
zgloszen, 0 czym kazdorazowo bydzie informowal na stronie intemetowej.
4. Fonnularze Zgloszeniowe nieczytelne, niekompletne, niepodpisane lub przeslane
po terminie nie byd,! brane pod uwagy.
5. Warunkiem utworzenia grupy danego jyzyka na okreslonym poziomie jest
zakwalifikowanie do niej 15 os6b.
6. Dla kazdej grupy kursu jyzykowego utworzona zostanie lista rezerwowa. Jezeli
Uczestnik zrezygnuje z udzialu w kursie jyzykowym, w jego miejsce zostanie zaproszona
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
7. Organizator Przedsiywziycia pokrywa 50% koszt6w uczestnictwa w kursie
jyzykowym trwaj,!cym 120 godzin lekcyjnych (po 60 godzin lekcyjnych w semestrze)
u Realizatora wskazanego przez Organizatora Przedsiywziycia.
8. Uczestnictwo w kursie jyzykowym przyznawane jest na podstawie decyzji
Organizatora Przedsiywziycia oraz umowy zawartej pomiydzy Realizatorem a Uczestnikiem.
9. Przed podpisaniem umowy, Uczestnik jest zobowi'!Zany przedstawic Realizatorowi
zal,!czniki do Fonnularza Zgloszeniowego, poswiadczaj,!ce dane w nim zawarte.
10. Warunkiem uczestnictwa w kursie jyzykowym jest podpisanie umowy
z Realizatorem na co najmniej 5 dni przed rozpoczyciem kursu jyzykowego oraz dokonanie
wplaty kwoty wynosz'!cej 30% wysokosci koszt6w kursu przypadaj,!cych do zaplaty przez
Uczestnika na konto bankowe wskazane przez Realizatora w tenninie 3 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy. Pozostala CZySC kwoty bydzie podlegala wplacie, zgodnie

z Postanowieniami istotnych warunk6w umowy, stanowil:).cymi zall:).cznik Nr 2
do Regulaminu.
11. Niedopelnienie przez Uczestnika warunk6w uczestnictwa w kursie jyzykowym,
o kt6rych mowa w ust. 9 i 10, skutkuje jego skresleniem z listy Uczestnik6w
i zaproszeniem do podpisania umowy pierwszej osoby z listy rezerwowej.
12. Organizator Przedsiywziycia zastrzega sobie prawo skreslenia Uczestnika z listy
uczestnik6w kursu jyzykowego w przypadku rai:l:).cego naruszenia przez niego zasad
Regulaminu lub dzialania na szkody Organizatora Przedsiywziycia i Realizatora.
13. Kursy jyzykowe przewidziane w ramach danej edycji Przedsiywziycia odbywac siy
bydl:). w pomieszczeniach, w terminach i zgodnie ze scislym harmonogramem dostarczonym
przez Realizatora.
14. Realizator dostarczy Uczestnikom materialy dydaktyczne odpowiednie dla danej
grupy jyzykowej.
15. Organizator Przedsiywziycia moze pokryc czysc koszt6w uczestnictwa tylko
w jednym kursie jyzykowym w danej edycji Przedsiywziycia. Uczestnik moze wzil:).c udzial
tylko w jednej edycji Przedsiywziycia.
16. Organizator Przedsiywziycia dopuszcza nieobecnosci Uczestnik6w spowodowane
wypadkami losowymi. W szczeg61nych przypadkach, rozpatrywanych kazdorazowo
indywidualnie, Organizator Przedsiywziycia moze zezwolic Uczestnikom na kontynuacjy
udzialu w kursie jyzykowym po przekroczeniu dozwolonej liczby godzin nieobecnosci.
17. Decyzje Organizatora Przedsiywziycia sl:). ostateczne i nie przysluguje od nich
odwolanie.
§ 5. 1. Uczestnik wyrai:a zgody na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora
Przedsiywziycia informacji zawartych w Formularzach Zgloszeniowych i ich zall:).cznikach
w celach zwil:).zanych z realizacjl:). oraz promocjl:). Przedsiywziycia lub rekrutacjl:). na rzecz
strategicznych inwestor6w w rozumieniu uchwaly Nr XLIIII824/12 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjycia "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi
2020+".
2. Organizator Przedsiywziycia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmiany liczb
Uczestnik6w i grup jyzykowych, 0 kt6rych mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 4 ust. 5.
3. Organizator Przedsiywziycia nie udostypnia osobom trzecim informacji zawartych
w Formularzach Zgloszeniowych, za wyjl:).tkiem imienia i nazwiska Uczestnika.
4. Organizator Przedsiywziycia zastrzega sobie prawo odwolania lub zawieszenia
organizacj i Przedsiywziycia.
5. Uczestnikom nie przysluguje prawo do zl:).dania wyplaty ekwiwalentu pieniyznego
w zamian za dofinansowanie kursu jyzykowego, ani zamiany dofinansowania na innl:).
nagrody.
6. W sprawach interpretacji postanowien i wymagan Regulaminu decyzjy podejmuje
Organizator Przedsiywziycia.

Za1'lcznik Nr 1
do Regulaminu

•

FORMULARZ ZGlOSZENIOWY
Biuro Obslugi Inwestora
i Wsp6lpracy z Zagranic'l
w Departamencie Prezydenta
Urzt(du Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104 a, 90-926 L6di
oraz
al. Politechniki 32, 93-590 L6di

FORMULARZ
(nalezy wypelni6 komputerowo)

DANE KANDYDATA:
IIniy i nazwisko: ............................................................................................................................ .
PESEL: .......................................................................................................................................... .
Adres zame!dowania: ul. ............................................... nr domu ................... nr lokalu ............... .
Kod pocztowy: ...................... poczta: ................................ miejscowos6: ......................... .
powiat: ............................................... wojewodztwo: ................................................... .

Adres zameldowania na pobyt czasow/: ul. .............................. nr domu ......... nr lokalu.......... .
Kod pocztowy ... ................... poczta ... ......... ............................ miejscowosc: L6dz
POl-viat .................. '" ............... '" ........ 'wojew6dztwo ............................................................ .
Telefon 2: stacjonarny: nr kierunkowy ... numer......... lub tel. komorkowy .............................. .

Adres e-mail3 :

1 Nie

.............................................................................................................................. .

dotyczy os6b zameldowanych w lodzi na pobyt staly.
obowiqzkowe.
3 Pole obowiqzkJwe.
2 Pole

STATUS:

o student 16dzkiej uczelni wyzszej,
o pozostaj'lcy bez pracy absolwent 16dzkiej uczelni wyzszej.
PREFEROWANY KURS JF;ZYKA OBCEGO:

o

jyzyk szwedzki

o

jyzyk fiilski

o

jyzyk portugal ski

SREDNIA OCEN Z DWOCH OSTATNICH SEMESTROW NAUKI LUB OCENA
ZDYPLOMU:

WYKSZTALCENIE (wstaw "x" w odpowiednie pole):

o

o

o
o

studia licencjackie (kierunek: ......................................................... , .... )
uczelnia: ...................................................................................................................... .
tryb studi6w: ................................................................................... .
rok studi6w*: ................................................................................... .
zakoilczone z wynikiem **: ................................................................. .
studia magisterskie (kierunek: .............................................................. )
uczelnia: ..................................................................................................................... .
tryb studi6w: .................................................................................. .
rok studi6w*: .................................................................................. .
zakoI1.czone z wynikiem**: ............... '" ............................................... .
studla doktoranckie (kierunek: ............................................................. )
uczelnia: ...................................................................................................................... .
tryb studi6w: ................................................................................... .
rok studi6w*: ................................................................................... .
zakoilczone z wynikiem **: .................................................................. .
studia podyplomowe (kierunek: ............................................................. )
uczelnia: ....................................................................................................................... .
rok studi6w*: ................................................................................... .
zakoilczone z wynikiem**: ................................................................... .

* nie dotyczy Absolwent6w
** nie dotyczy Student6w
ZNAJOMOSC JF;ZYKA OBCEGO NA POZIOMIE MIN. B2
(proSZy wpisac nazwy jyzyka):

WYMAGANE ZALACZNIKI (do okazania Realizatorowi przed podpisaniem umowy):

o
o
o

poswiadezona przez dziekanat srednia oeen (co najmniej 4,0) za ostatnie 2 ukonezone
semestry nauki lub kserokopia dyplomu ukonezenia studi6w (oeena co najmniej 4,0)
potwierdzona przez kandydata za zgodnosc z oryginalem,
oswiadezenie 0 zameldowaniu na pobyt staly lub ezasowy w Lodzi,
zaswiadezenie 0 statusie studenta 16dzkiej uezelni wydane przez uprawnion~ do tego
osoby na uezelni wyzszej lub dyplom ukonezenia studi6w.

OSWIADCZENIE:

W zwiqzku z art. 7 pkt 5 w odniesieniu do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U 2016 poz. 922) wyratam zgod? na przetwarzanie
przez Prezydenta Miasta Lodzi z siedzibq w Lodzi, ul. Piotrkowska 104, moich danych
osobowych w celach zwiqzanych z uczestnictwem w inicjatywach programu Mlodzi w Lodzi,
w tym: programie stypendialnym Mlodzi w Lodzi, programie platnych staty wakacyjnych
Praktykuj w Lodzi, konkursie Mam Pomysl na Biznes, bezplatnych szkoleniach Twoja Kariera
w Twoich R?kach, wizytach w firmach Poznaj 16dzkich Pracodawc6w, karcie rabatowej
Mlodzi w Lodzi, przedsi?wzi?ciu pod nazwq "Mlodzi w Lodzi - J?zykowzi?ci ", konkursie
Studenci dla Lodzi oraz innych inicjatywach powolanych w ramach programu. Wiem,
te podanie danych jest dobrowolne oraz, te mam prawo kontroli przetwarzania danych,
prawo dost?pu do tresci swoich danych i ich poprawiania.

data

wlasnor?czny podpis

Za1'lcznik Nr 2
do Regularninu

Istotne postanowienia umowy
Uczestnikiem a Realizatorem

pomi~dzy

U~()~~ ~R

zawarta w Lodzi w dniu

.............. .

pomiydzy:

............................................................................................ reprezentowanym
przez ............................................. , zwanym dalej Realizatorem,
a Pani<VPanem ............................................................................................ .
(imiy i nazwisko uczestnika kursu)
urodzon<Vnym ............................................................................................... .
(data i miejsce urodzenia)
zamieszkal<Vlym
(pelny adres z kodem pocztowym)
pod<l:i'lc<Vcym dane do kontaktu ......................................................................... .
(telefon i adres e-mail)
PESEL ............................. ..

Nr dowodu osobistego ................................ .

zwan<Vzwanym dalej "Uczestnikiem".

§1.
1. Przedmiotem umowy jest okreslenie warunk6w uczestnictwa i prowadzenia ksztalcenia
kursie jyzykowym: ... '" ............................................................................. .
(pelna nazwa kursu j(jzykowego)
2. Realizator kursu jest wykonawC'l przedsiywziycia pod nazw'l "Mlodzi w Lodzi Jyzykowziyci", zwanego dalej Przedsiywziyciem, organizowanym przez Biuro Obslugi
lnwestora i Wsp61pracy z Zagranic'l w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi,
zwane dalej ,,()rganizatorem Przedsi~wzi~cia".

§ 2.
1. Kurs prowadzony bydzie przez: .................................................................. .
2. Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych Gedna godzina dydaktyczna trwa 45 min.).

3. Kurs realizowany bydzie w okresie od .................... do ..................... z podzialem
na II semestry, w tym:
1) planowany czas trwania I semestru: ........................... (60 godzin dydaktycznych);
2) planowany czas trwania II semestru ........................... (60 godzin dydaktycznych).
4. Po zakonczeniu II semestru kursu Uczestnik otrzyma imienny certyfikat ukonczenia
kursu. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja oraz zaliczenie
testulegzaminu koncowego.

§ 3.
Realizator zobowi,,!zuje siy do: .......................................................................... .

§ 4.
1. Uczestnik zobowi,,!zuje siy do:
1) uczestniczenia w danym semestrze w co najmniej 80% zajyc (48 godzin lekcyjnych).
W przeciwnym wypadku Uczestnik zostanie skreslony z listy uczestnik6w;
2) punktualnego przychodzenia na zajycia;
3) kazdorazowego pisemnego potwierdzania swojej obecnosci na zajyciach;
4) uczestniczenia w r6znychformach kontroli poziomu opanowania wiadomosci
i umiejytnosci (testy, egzaminy, kr6tkie sprawdziany);
5) pisemnego informowania Realizatora, 0 ile to mozliwe z wyprzedzeniem,
o nieobecnosciach wynikaj,,!cych z wa:znych powod6w zyciowych i udokumentowania
tych przyczyn;
6) przestrzegania og61nie przyjytych zasad i norm wsp61zycia spolecznego oraz
kulturalnego zachowania w obiektach szkoleniowych Realizatora, a takze
przestrzegania przepis6w BHP, ppoz. i ochrony srodowiska;
7) dokonania wplat za uczestnictwo w kursie zgodnie z niniejsz,,! umow"!.
2. Infom1acje, 0 kt6rych mowa w ust. 1 byd,,! zbierane przez Realizatora celem ich
wykorzystania podczas oceny wywil:!Zywania siy Uczestnik6w z obowil:!Zk6w,
dokonywanej przez Organizatora Przedsi~wzi~cia po zakonczeniu kaZdego
z semestr6w.
3. 0 przekroczeniu dopuszczalnego limitu nieobecnosci w danym semestrze przez danego
Uczestnika, Realizator niezwlocznie informuje Organizatora Przedsi~wzi~cia.
4. Organizator Przedsi~wzi~cia dopuszcza nieobecnosci Uczestnik6w spowodowane
wypadkami losowymi. W szczeg61nych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie,
Organizator Przedsi~wzi~cia moze zezwolic Uczestnikowi na kontynuacjy udzialu
w kursie jyzykowympo przekroczeniu dozwolonej liczby godzin nieobecnosci.
5. Uczestnik oswiadcza, ze qane zawarte w dostarczonym Organizatorowi
Przedsi~wzi~cia
Formularzu Zgloszeniowym stanowi,,!cym zal,,!cznik Nr 1
do Regulaminu przedsiywziycia nie ulegly zmianie i s,,! zgodne z prawd"!.

§ 5.
1. Oplata za kurs, w zaleznosci od wybranego jyzyka obcego, wynosi odpowiednio:
1) w przypadkujyzyka finskiego i szwedzkiego ............... zl.;
2) w przypadkujyzyka portugal skiego ................. zl.;
2. Uczestnik pokrywa koszty II semestru kursu wynosz"!ce w przypadku:
1) jyzyka finskiego i szwedzkiego ............... zl.;

2) jyzyka portugal skiego ........................ z1.
3. Uczestnik zobowi¥uje siy dokonac wplaty kwoty, stanowi~cej 30% kosztow realizacji
kursu, 0 ktorych mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od zawarcia niniejszej
umowy. Wysokosc wspomnianej kwoty wynosi w przypadku:
1) jyzyka finskiego i szwedzkiego ............... z1.;
2) jyzyka portugal skiego ................. z1.
4. Pozostal~ czysc kwoty Uczestnik zobowi~zany jest wplacic w 2 czysciach po 10%
kosztow realizacji kursu, 0 ktorych mowa w ust. 1 wynosz~cych w przypadku:
1) jyzyka szwedzkiego i finskiego:
- I czysc - ............ zl platna do 10 listopada 2016 r.
- II czysc - ............ zl platna do 10 grudnia 2016 r.
2) jyzyka portugalskiego:
- I czysc - ............ zl platna do 10 listopada 2016 r.
- II czysc - ............ zl platna do 10 grudnia 2016 r.

§ 6.
1. Umowa wygasa w przypadku, gdy Uczestnik:
1) ukonczyl kurs zdanym egzaminem koncowym po zakonczonych 2 semestrach nauki,
2) zrezygnowal z udzialu w kursie z uzasadnionej i powaZnej przyczyny
uniemozliwiaj~cej Uczestnikowi kontynuacjy nauki, zlozonej Organizatorowi
Przedsi~wzi~cia na pismie i po jej uznaniu przez Organizatora Przedsi~wzi~cia,
3) zostal skreslony z wlasnej winy, decyzj~ Organizatora Przedsi~wzi~cia, na skutek
nieprzestrzegania postanowien okreslonych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
4) przestal spelniac kryteria wymagane do uczestniczenia w przedsiywziyciulkursie,
o ktorych mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 7.
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie jyzykowym po podpisaniu niniejszej
umowy, kwota wynosz~ca 30% kosztow realizacji kursu, nie podlega zwrotowi bez
wzglydu na powod rezygnacji.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie jyzykowym, bez wskazania
Organizatorowi Przedsi~wzi~cia na pismie uzasadnionej i powaznej przyczyny,
uniemozliwiaj~cej Uczestnikowi kontynuacjy nauki, Organizator/Realizator bydzie
dochodzil zwrotu kwoty dofinansowania kursu jyzykowego.

§ 8.
1. Regulamin Przedsiywziycia stanowi integraln~ czysc niniejszej umowy i obie strony
oswiadczaj~, iz znaj~ jego tresc oraz zobowi¥uj~ siy do przestrzegania zawartych w nim
postanowien na rowni z postanowieniami wynikaj~cymi z niniejszej umowy.
2. Uczestnik wyraza zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Realizatora
zgodnie z ustaw~ z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r. poz. 922) oraz zobowi~zuje siy do informowania 0 ich zmianie.
3. Realizator spelniaj~c w procesie prowadzenia kursu wymagania wynikaj~ce z przepisow
ww. ustawy, naklada na Uczestnika obowi~zek pisemnego poinformowania 0 zmianie
danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania wykonania tego
obowi~~ku obci~zac byd~ Uczestnika.

4. Wszelkie zmiany umowy mogq bye dokonane wylqcznie w fonnie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci skutk6w prawnych.
5. W sprawach nieregulowanych niniejszq umOWq zastosowanie majq odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
6. Spory wynikle na tIe realizacji niniejszej umowy rozstrzygal b<rdzie wlasciwy rzeczowo
sqd powszechny z siedzibq w Lodzi.
7. Umow<r sporzqdzono w dw6chjednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

Pod pis Realizatora

Podpis Uczestnika

