UMOWA
zawarta w dniu _________
pomiędzy ___________________________ zamieszkałym (ą) ul. __________________, kod
_________-_________ , miasto __________________, nr tel: __________________, legitymującej
się dowodem osobistym nr _________________,
zwaną dalej Studentem,

a
wyłącznym dystrybutorem Noble Manhattan Coaching Ltd. w Polsce, firmą Instytut Rozwoju Biznesu
Sp. z o.o., z siedzibą ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, NIP: 522-238-30-56, REGON 010983354,
KRS 0000244698 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§ I.
1. Student i Zleceniobiorca nawiązują kontrakt polegający na podjęciu przez Studenta
akredytowanego kursu coachingowego pod nazwą ____________________________________
(Kurs), który jest dostarczany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Zleceniobiorcę na mocy
Umowy o Współpracy.
2. Strony zgodnie ustalają, że charakter Kursu jest zindywidualizowany, co oznacza, że Student jest
zobowiązany do wybrania na formularzu rejestracyjny daty warsztatu stacjonarnego, zaś pozostałe
elementy Kursu mają charakter indywidualny lub korespondencyjny. Pełen zakres Kursu, stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Student jest zobowiązany do samodzielnego rozplanowania
elementów kursu, w tym terminów zaliczeń z wyłączeniem warsztatu stacjonarnego.
3. Chwilą rozpoczęcia Kursu jest podpisanie przez Studenta Formularza rejestracyjnego i pierwszy
dzień uczestnictwa w miejscu szkolenia lub dzień, w którym materiały szkoleniowe zostały wysłane
do studenta, przy czym przyjmuje się, że chwilą rozpoczęcia się Kursu jest data wcześniejsza z
zastrzeżeniem, że Student i Strona Współfinansująca dokonali wpłaty kwoty określonej w
formularzu rejestracyjnym na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
3. Za moment zakończenia Kursu uważa się pozytywnie zaliczony końcowy egzamin.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować projekt z należytą starannością i rzetelnością,
wykorzystując cały zasób posiadanej wiedzy i zasobów.
§ II.
Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w § III dotyczy płatności za jednego Studenta będącego
uczestnikiem Kursu.
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§ III.
Strony ustalają, że wynagrodzenie Zleceniobiorcy za udział Studenta w Kursie wynosi łącznie PLN
……………. (słownie PLN: ……………………), płatne z góry w dniu podpisania Umowy, przelewem na
rachunek bankowy nr 63 1910 1123 1910 7369 2121 0001 prowadzony przez Deutsche Bank PBC SA
O/Warszawa.
.
§ IV.
W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej wygaśnięciu Strony zobowiązują się do
zachowania w całkowitej tajemnicy wszelkich informacji finansowych, handlowych, organizacyjnych i
technologicznych drugiej Strony.
§ V.
W przypadku zwłoki Studenta z uiszczeniem opłat określonych w § III niniejszej Umowy, całkowita
płatność za Kurs staje się wymagalna w trybie natychmiastowym.
§ VI.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a
roszczenia będą realizowane w sądzie właściwym do adresu Zleceniobiorcy.
§ VII.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują w pierwszej
kolejności postanowienia zawarte w załączniku nr 3 Warunki umowy.
2. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:
a) Nr 1 - Zakres kursu,
b) Nr 2 - Warunki umowy,
c) Nr 3 - Formularz rejestracyjny,
§ VIII.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy będą dokonywane w formie pisemnej.
§ IX.
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

___________________________
Student
(data i podpis)
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