Wrocław, dnia ....................

UMOWA ZGŁOSZENIE
Na kurs dla kandydatów na przewodników terenowych górskich sudeckich kl. III
1. ZGŁASZAJĄCY / UCZESTNIK kursu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
( imię nazwisko, adres zamieszkania, e – mail, telefon)

2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich,
ul. Skrzydlata 27/5, 54-129 Wrocław, KRS 0000561885
3. Odpłatność za kurs wynosi 2800 zł – należy ją kierować na konto Organizatora:
Bank BGŻ BNP PARIBAS 65 1600 1462 1841 6394 1000 0001 – w tytule wpłaty należy podać:
„opłata za kurs przewodników górskich, Imię i Nazwisko uczestnika kursu”
4. Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 500 zł płatna do 14 dni od chwili podpisania umowy.
Opłata wpisowa uiszczana jest tytułem zadatku na poczet przygotowania przez Organizatora kursu.
Reszta kwoty płatna jest w ustalonych ratach – całość kwoty powinna być zapłacona do końca
marca 2021 r.
Obie strony ustalają następującą wysokość rat i ich terminy płatności:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
5. W ramach odpłatności Organizator zapewnia:
– minimum 140 godzin zajęć teoretycznych zgodnych z programem szkoleniowym określonym w
Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania
uprawnień przewodnika górskiego,
– minimum 100 dodatkowych godzin autorskiego programu przygotowanego przez SKPS
Wrocław obejmującego najważniejsze zagadnienia krajoznawstwa i przewodnictwa,
– szkolenia praktyczne z architektury, terenoznawstwa i innych określonych w regulaminie,
– minimum 10-godzinne szkolenie z pierwszej pomocy i ratownictwa,
– minimum 60 dni zajęć praktycznych w terenie realizowanych w postaci wycieczek pieszych
i autokarowych po terenie Sudetów,
– obsługę przewodnicką na wycieczkach szkoleniowych,
– koszty transportu podczas wyjazdów autokarowych.
6. Koszt wycieczek, tj. noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia, transportu do/z miejsca zbiórki oraz
biletów wstępów do zaplanowanych obiektów pokrywane są oddzielnie przez uczestnika.
7. Opłata za kurs nie obejmuje ubezpieczenia kursantów oraz opłat związanych z przystąpieniem
do egzaminu państwowego organizowanego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.
8. Organizator zobowiązuje się rzetelnie i zgodnie z ustaleniami zorganizować i przeprowadzić
szkolenie. Kurs będzie trwać od 26.10.2019 r. do marca/kwietnia 2021 r. Czas trwania jest
uzależniony od rozkładu zajęć praktycznych, świąt, dni wolnych, itp.
9. W przypadku rezygnacji z kursu przez Zgłaszającego przed terminem rozpoczęcia zajęć
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Organizator ma prawo do zatrzymania wpisowego zapłaconego tytułem zadatku, natomiast
obowiązek zapłaty pozostałej części opłaty za kurs nie jest wymagany.
W przypadku rezygnacji przez Zgłaszającego po rozpoczęciu kursu Organizator ma prawo do
zatrzymania całości opłaty za kurs, a jeśli opłata nie została w całości wniesiona do żądania
zapłaty całości opłaty w tym wniesienia wszystkich rat o których mowa w punkcie 4 powyżej.
Służy to zapewnieniu kontynuacji kursu pozostałym uczestnikom i zapobiega dezorganizacji
kursu.
Za dzień rezygnacji z kursu uważa się dzień dotarcia pisemnej informacji o rezygnacji
do Organizatora.
W przypadku rezygnacji Zgłaszającego spowodowanej zdarzeniem losowym niezależnym od
Zgłaszającego np. długotrwałą chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim Organizator
może umożliwić Zgłaszającemu udział w kolejnym organizowanym kursie z przeniesieniem
opłaty na ten kurs, względnie w inny indywidualny sposób rozpatrzy sytuację.
W przypadku opisanym powyżej Zgłaszającego obowiązuje pokrycie różnicy w cenie pomiędzy
bieżącym a kolejnym kursem.
W przypadku rezygnacji z kursu przez Organizatora Zgłaszający ma prawo do zwrotu zadatku
w podwójnej wysokości oraz zwrotu całości opłaty za kurs. Jednakże w przypadku, gdy na kurs
zgłosi się mniej niż 25 osób Zgłaszający otrzyma zwrot całości wniesionych na rzecz
Organizatora opłat w tym wpisowego, natomiast obowiązek zwrotu podwójnej wysokości
zadatku w takiej sytuacji nie ma zastosowania.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego dotyczące umowy kupna – sprzedaży. W sprawach wymagających procedur sądowych,
sprawy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby organizatora.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
12. Integralną część umowy stanowi Regulamin Kursu dla kandydatów na Przewodników Górskich
Sudeckich kl. III 2019-2021– zwany dalej Regulaminem.
13. Regulamin określa zasady udziału i ukończenia kursu, stanowi o sposobach komunikacji
i przekazywania informacji uczestnikom kursu, określa zasady etyki oraz reguluje inne sprawy
istotne dla organizacji i przebiegu Kursu.
14. Podpisując niniejsza umowę, Zgłaszający oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, nie wnosi
do niego zastrzeżeń oraz potwierdza otrzymanie kopii papierowej lub elektronicznej Regulaminu.

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

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

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

podpis i pieczątka
Organizatora

miejscowość, data

podpis Zgłaszającego
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