
 
UMOWA SPRZEDAŻY PROGRAMU LATAJĄCA 
SZKOŁA 2018/19  
 
 
NINIEJSZA UMOWA zawarta dnia 11.06.2018 
 
 
POMIĘDZY:  
 
Latającą Szkołą sp z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-621, przy ulicy przy ul. PCK 5/54, NIP 
5862319038, reprezentowaną przez Agatę Dutkowską - w dalszej części Umowy zwaną 
„Latająca Szkoła”  
 
a  ……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko), adres: 
…………………………………………………………………………………………………………;  
PESEL: ………………………………………………………………………; 
jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz otrzymać fakturę wypełnij również: 
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
……………………………………………………………………. 
z siedzibą w ……………………………………………… 
przy ul. …………………………………………………………  
(kod pocztowy: ……………….),  
posiadającą NIP: ……………………….. -  
w dalszej części Umowy zwaną „Uczestniczką” 
 
w dalszej części Umowy łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”. 
 
 
STRONY UZGADNIAJĄ, co następuje: 
 

1. Przedmiot Umowy 
 
1.1  Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Latającą Szkołę usług polegających na 
zorganizowaniu i prowadzeniu programu pt. „Latająca Szkoła 2018/2019” (dalej „Kurs”). Kurs 
przeznaczony jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub chcą ją prowadzić, 
tj. ma charakter biznesowy. Celem Kursu jest przekazanie biznesowej wiedzy i konsultacje, 
mające na celu pomoc Uczestniczkom w ich obecnej lub planowanej działalności 
zarobkowej. 
 



1.2 Kurs składa się z: 
1. kursu on-line na platformie www.latajacaszkolakurs.pl, zawierającego wiedzę 

merytoryczną w postaci biblioteki składającej się z filmów instruktażowych o 
charakterze technicznym, nagrań mp3 oraz materiałów pisemnych - ściąg, artykułów, 
wzorów, 

2. możliwości uczestniczenia w cotygodniowych warsztatach on-line zwanych 
koLABami, 

3. możliwości uczestniczenia w comiesięcznych masterclassach eksperckich, zgodnie z 
tematem danego miesiąca, 

4. możliwości uczestniczenia w comiesięcznych sesjach kreatywnych z ekspertami, 
zwanych jam-session, 

5. materiałów szkoleniowych - podręcznika “Biznesstarter”, dziennika, kart kolabowych, 
wysyłanych za pośrednictwem usług Poczty Polskiej (osoby mieszkające poza 
granicami Polski zobowiązane są do dopłaty różnicy wynikającej z kosztów przesyłki 
paczki za granicę), 

6. możliwości uczestniczenia w sesjach mentorskich z Agatą Dutkowską i zadawania jej 
indywidualnych pytań, 

7. możliwości skorzystania z 120-minutowego szkolenia wprowadzającego do tematu 
tworzenia stron za pomocą Wordpressa oraz otrzymania szablonu Divi wraz z 
aktualizacjami na okres roku (od 7.09.2018 do 7.09.2019), 

8. możliwości udziału w całodziennej konferencji biznesowej, organizowanej w Parku 
Naukowo Technologicznym w Gdyni, 10 listopada 2018, zwanej Zlotem. 

 
1.3 Dodatkowymi świadczeniami ze strony Latającej Szkoły są: 
 

1. umożliwienie Uczestniczce udziału w grupie na portalu Facebook - grupa jest także 
platformą do konsultacji pomiędzy Uczestniczkami;  

2. umożliwienie Uczestniczce udziału w 7-osobowej grupie wsparcia zwanej teamem. 
 
 
2. Zobowiązania Stron 
 
2.1 Latająca Szkoła zobowiązuje się do: 
 

- terminowego udostępnienia Uczestniczce materiałów szkoleniowych, 
- umożliwienia Uczestniczce udziału w warsztatach on-line (koLABach), konsultacjach 

i masterclassach, o których mowa powyżej; 
- odpowiadania na pytania Uczestniczki, dotyczące wszelkich aspektów prowadzenia 

przez nią biznesu / działalności zarobkowej, a przesyłane do Latającej Szkoły drogą 
mailową lub w inny podany w trakcie trwania Kursu sposób – odpowiedzi będą 
udzielane co najmniej podczas tzw. sesji mentorskich organizowanych co dwa 
tygodnie w trakcie trwania Kursu; 

 
2.2 Uczestniczka zobowiązuje się do terminowego uiszczenia całej ceny za Kurs zgodnie z 
wybranym przy zawieraniu niniejszej umowy harmonogramem płatności. 
 

http://www.latajacaszkolakurs.pl/
http://www.latajacaszkolakurs.pl/


2.3 Ponieważ jednym z podstawowych świadczeń ze strony Latającej Szkoły w ramach 
Kursu jest dostępność Agaty DUTKOWSKIEJ i możliwość zadawania pytań oraz korzystania 
z konsultacji biznesowych, a jednocześnie ilość miejsc, tj. maksymalna możliwa ilość 
Uczestniczek Kursu jest ograniczona, brak skorzystania przez Uczestniczkę z powyższych 
możliwości, w tym z udziału w Zlocie, czy też brak rzeczywistego wykorzystania wiedzy 
udostępnionej w ramach Kursu nie wpływa na zobowiązanie Uczestniczki do zapłaty ceny. 
Uczestniczka poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraża wolę zakupu Kursu i 
wykorzystania jednego z powyższych miejsc, a zatem zobowiązuje się do zapłaty pełnej 
ceny za Kurs.  
 
3. Wynagrodzenie 
 
3.1.Cena Kursu wynosi 2200 zł brutto w okresie przedsprzedaży, czyli w okresie od 4 do 10 
czerwca 2018, lub do wyczerpania miejsc w cenie promocyjnej. Regularna cena kursu 
wynosi 2700 zł brutto. 
 
3.2 Jeśli niniejsza umowa została zawarta po dniu 10 czerwca 2018 roku, płatność 
następuje według harmonogramu: 

● zaliczka w wysokości 500 zł brutto płatna za pośrednictwem strony 
www.latajacaszkola.pl/sklep 

● pozostała część ceny – płatna w dziewięciu miesięcznych ratach, pierwsza rata w 
wysokości 200 zł brutto, kolejne raty w wysokości 250 zł brutto każda, pierwsza rata 
płatna najpóźniej w dniu 7 września 2018 roku, każda kolejna rata płatna do 7 dnia 
każdego kolejnego miesiąca aż do maja 2019 roku; 

 
3.3. Na życzenie Uczestniczki Latająca Szkoła wystawia faktury, doręczane w formie 
elektronicznej, po opłaceniu ostatniej raty kursu, tj. w maju 2019 roku. 
 
4. Postanowienia końcowe 
 
4.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dla swej ważności wymagają formy 
elektronicznej, tj. wymiany za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentu podpisanego 
przez obie Strony lub wyraźnych uzgodnień w formie e-mail. 
 
4.2 Integralną częścią niniejszej Umowy jest regulamin sklepu internetowego Latającej 
Szkoły, dostępny pod adresem www.latajcaszkola.pl. 
 
4.3 Umowa wchodzi w życie z dniem przesłania skanu podpisanego egzemplarza umowy 
przez Uczestniczkę za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@latajacaszkola.pl. 
Warunkiem wejścia w życie niniejszej umowy jest dokonanie przez Uczestniczkę zapłaty 
zaliczki w wysokości 500 zł brutto. 
 
4.4 Uczestniczka ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie 
14 dni od dnia rozpoczęcia Kursu, tj. od dnia 7 września 2018 roku. Dla dokonania 
odstąpienia wystarczające jest przesłanie wiadomości na adres agata@latajacaszkola.pl. 
Skutkuje ono zwrotem zaliczki.  

http://www.latajcaszkola.pl/


 
Uczestniczka zobowiązana jest do zwrotu materiałów przesłanych na jej adres w 
nienaruszonym stanie, na własny koszt, na adres Latającej Szkoły lub uiszczenia za nie 
kwoty w wysokości 450 zł. 
 
W późniejszym terminie ewentualne wypowiedzenie niniejszej umowy przez Uczestniczkę 
wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 
 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz Regulamin sklepu internetowego Latającej Szkoły.  
  
 
W imieniu i na rzecz  
Latającej Szkoły:   

____________________________________ 
Agata DUTKOWSKA 

 
 
 

 
Uczestniczka: 

____________________________________ 
(czytelny podpis) 

 


