UMOWA SZKOLENIA
Zawarta w Białymstoku w dniu …………………………. r.
Pomiędzy:
……………………………………………………………………..……………….
reprezentowanym przez ……..………………………………………….
……………………………………………………………………………….……….
zwanym w dalszej części Zleceniodawcą,

a serwisem SZKOLENIA DLA KADR, zarejestrowanym pod nazwą Agencja Muzyczna
UNION z siedzibą w Białymstoku, ul. Sybiraków 12/4, 15-204 Białystok, posiadającą NIP
966-203-51-14, REGON 362099736 reprezentowaną przez właściciela Katarzynę
Bogdańską, zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej:
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie szkolenia
............................................................................................................................
................................... dla grupy …………......... osób wskazanych przez Zleceniodawcę.
2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu ……………………………………………..………………………
3. Lista uczestników szkolenia zostanie przesłana przez Zleceniodawcę pocztą
elektroniczną do Wykonawcy najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed określonym
terminem realizacji szkolenia.

§2
Szkolenie będzie obejmowało zakres tematyki określony w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.

§3
1. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ……………………………………………………………….…………..,
w sali szkoleniowej ……………………………………………………………………………………………………………....
(zapewnianej przez: Zamawiającego/Wykonawcę - niewłaściwe skreślić), w formie
wykładów i warsztatów prowadzonych przez specjalistów Wykonawcy.
2. Wykonawca zapewni i przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe służące
wyłącznie do użytku osobistego każdego uczestnika szkolenia. Przekazanie uczestnikom
materiałów szkoleniowych nie stanowi udzielenia licencji ani przeniesienia autorskich
praw majątkowych do tych materiałów.
3. Ze szkolenia można nieodpłatnie zrezygnować lub przełożyć za porozumieniem stron
na inny termin, najpóźniej na 14 dni przed realizacją szkolenia. Szkolenie odwołane po
tym terminie jest pełnopłatne.
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4. Nieobecność na szkoleniu, żadnego ze słuchaczy, nie stanowi przesłanki do obniżenia
ceny szkolenia.
5. Nagrywanie, filmowanie szkolenia jest zabronione.
6. Wykonawca wystawi uczestnikom imienne certyfikaty ukończenia szkolenia.
7. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy jest ograniczona do wysokości wartości zamówienia.
8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia lub jego przełożenia (zwrot wpłaconych
pieniędzy lub akceptacja nowego terminu), w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego
uniemożliwiającego realizację szkolenia.

§4
Należność za przeprowadzenie szkolenia ustala się na kwotę:
brutto ………………………………………………………..…….... PLN, w tym podatek VAT: 23% / zw.,
(słownie złotych: …..............................................................................................).

§5
Należność za szkolenie zostanie opłacona przez Zleceniodawcę przelewem, w terminie
7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, tj. do dnia ........................................................
Dane do wykonania przelewu:
Agencja Muzyczna Union Katarzyna Bogdańska
ul. Sybiraków 12/4 15-204 Białystok
Rachunek bankowy: 88 1090 2587 0000 0001 3392 3977
Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
W wypadku braku terminowej zapłaty Wykonawca ma prawo odmówić rozpoczęcia
szkolenia ze skutkiem natychmiastowym,

§6
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności, nie ujawniania, nie
wykorzystywania oraz nie przekazywania osobom trzecim informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, które uzyskała podczas negocjacji niniejszej
umowy, przy jej zawieraniu lub w trakcie jej realizacji.
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa („Informacje Poufne”) Strony rozumieją, zgodnie
z definicją zawartą w art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, nr 47 poz. 211 z późn. zm.), nieujawnione do
wiadomości
publicznej
informacje
techniczne,
technologiczne,
organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Niniejsze
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postanowienie stosuje się również do informacji, które przestaną być poufne z powodu
naruszenia niniejszego postanowienia przez jedną ze Stron lub przez osobę trzecią, której
dana Strona powierzyła wykonanie niniejszej umowy w całości lub w części.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym postanowieniu,
nie dotyczy informacji, które:
- Strona jest zobowiązana przekazać osobom trzecim, którym powierza wykonanie
niniejszej umowy w całości lub w części i bez ujawnienia których nie byłoby możliwe
należyte wykonanie umowy,
- zostały oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez udziału Strony zobowiązanej do
zachowania ich w poufności,
- mogą zostać podane do publicznej wiadomości po wyrażeniu w tym zakresie pisemnej
zgody przez drugą Stronę,
- Strona jest zobowiązana ujawnić na żądanie uprawnionego organu, do którego zaleceń
obowiązana jest się stosować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Wszelkie ewentualne zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, bez ręcznych dopisków
i skreśleń, po jednym dla każdej ze stron.

…………….………………………………….……

……………………………………………………
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