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UMOWA O SZKOLENIE ROCZNE Z WIZAŻU I STYLIZACJI 
ROK 2020-2021 

 

 

zawarta w dniu dokonania przez Uczestnika wpłaty zadatku lub płatności za Szkolenie Roczne z 
Wizażu i Stylizacji za pośrednictwem witryny szkola.anitafolaron.pl 
 
pomiędzy 
 
Anitą Folaron, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANITA FOLARON” (regon: 
630292012, wpis do rejestru instytucji szkoleniowych: 2.30/00061/2016), ul. Poznańska 111,  
60 - 185 Skórzewo, zwaną dalej „Szkołą Wizażu i Stylizacji Anity Folaron” lub „Szkołą”,  
 
a 
 

                  

                  
 
posługującym/ą się numerem PESEL:  

 
 
 

zwanym/ą  dalej „Uczestnikiem”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” ,  o następującej treści: 

Szkolenie 
 

1. Umowa niniejsza opisuje zasady współpracy Stron w zakresie prowadzenia przez Szkołę 

na rzecz Uczestnika szkolenia z zakresu makijażu profesjonalnego, wizażu, stylizacji 

ubioru, w Szkole Wizażu i Stylizacji Anity Folaron, za ustanowioną opłatą.  

2. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o usługi opisane w punkcie 6. 

3. W ramach Szkolenia Rocznego uczestnik otrzymuje dostęp do Platformy eLearningowej  

z materiałami szkoleniowymi stanowiącymi treści cyfrowe, niedostarczane na nośniku 

trwałym  w rozumieniu art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

4. Uczestnik oświadcza, iż za jego zgodą spełnianie świadczenia w zakresie pkt. 3 może 

rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz że został 

poinformowany przez Szkołę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od Umowy w części Umowy 

dotyczącej dostarczonych treści cyfrowych na nośniku nietrwałym z chwilą ich 
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dostarczenia, poprzez zgodę na rozpoczęcie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowych 

przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy zawieranej na odległość. 

6. W ramach niniejszej Umowy, Szkoła zapewnia: 

6.1 dostęp do Platformy eLearningowej, zawierającej autorskie materiały szkoleniowe Anity 

Folaron online - treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, dostarczone 

za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, 

6.2. szkolenia stacjonarnego w wymiarze 3 spotkań w okresie objętym umową – na 

zasadach opisanych w Umowie, 

6.3. egzaminu stancjonarnego 

6.4. konsultację indywidualną na podstawie indywidualnie umówionego kontaktu online, 

6.5. dostęp do zamkniętej grupy wsparcia w Internecie. 

7. Autorskie materiały szkoleniowe Anity Folaron na Platformie eLearningowej online są 

dostępne w systemie ciągłym, z uwzględnieniem przerwy w dostawie z uwagi na naprawy 

i konserwacje Platformy.  

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Platformy wnikający z 

wadliwego działania dostawców mediów lub innych wydarzeń niezależnych od działania 

Szkoły. 

9. Zajęcia prowadzi pierwszy w Polsce dyplomowany Mistrz Wizażu i Stylizacji – Anita Folaron 

osobiście lub wyznaczeni przez nią prowadzący (dyplomowani specjaliści branży). 

10. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 01 września 2021r. 

11. Szkolenie (w tym materiały edukacyjne online, wykłady, praktyki, webinary, zadania 

domowe etc) wynosi łącznie minimalnie 216 godzin. 

12. Szkoła może wyznaczać dodatkowe, nieobowiązkowe, odpłatne godziny lub dni szkolenia. 

13. Zajęcia w ramach szkolenia stacjonarnego odbywają się w wyznaczonych wcześniej 

terminach. 

14. Zajęcia w ramach szkolenia stacjonarnego trwają średnio 8 godzin dziennie z przerwami 

wyznaczanymi przez prowadzącego. 

15. Okres szkoleniowy kończy się egzaminem oraz możliwością uzyskania dwujęzycznego 

(polsko - angielskiego) Dyplomu ukończenia Szkolenia Rocznego w Szkole Wizażu i 

Stylizacji Anity Folaron. 

16. Egzamin Szkoły przeprowadzany jest z zakresu wizażu, stylizacji ubioru. 

 

Opłaty 
 

17. Opłata za Szkolenie Roczne wynosi 5349,- zł i składa się z: 

17.1. opłaty za uzyskanie dostępu do treści cyfrowych opisanych w pkt. 6.1 Umowy, w 

wysokości 5 000,- zł  (dostęp udzielany jest na czas od pierwszego zjazdu do końca 
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trwania Umowy) 

17.2. opłaty za usługi dodatkowe, wymienione w punktach: 6.2, 6.3, 6.4. 6.5 Umowy, w 

wysokości 349,- zł. 

18. Opłata wskazana w pkt. 18 niniejszej Umowy, pomniejszona o wartość zadatku 

uiszczonego w procesie zapisu, płatna jest w terminie 3 dni od zapisu, przelewem na 

rachunek bankowy o numerze: 1224 900005 0000 4000 2373 0778.  

18.1. Za zgodą Szkoły, opłata za Szkolenie Roczne może być płatna w ratach uiszczanych 

do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy o numerze: 

12249000050000400023730778, począwszy od września 2020. 

19. Wysokość opłaty za Szkolenie przedstawiona jest w punkcie 17. Umowy w wartościach 

brutto. 

20. Dyplom Szkoły jest bezpłatny. 

21. Duplikat Dyplomu Szkoły wydawany jest na wniosek Uczestnika za opłatą, wg aktualnych 

stawek. 

22. Egzamin poprawkowy objęty jest opłatą w wysokości 400 zł. 

23. Opłata za egzamin poprawkowy jest bezzwrotna. 

24. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku zapłaty rat. 

25. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat za Szkolenie Roczne, naliczane są odsetki 

maksymalne za opóźnienie liczone na podstawie art. 481 § 2¹ K.c. 

26. W wypadku zaległości w płatności którejkolwiek z rat opłaty za Szkolenie Roczne, Szkoła 

może rozwiązać Umowę z Uczestnikiem ze skutkiem natychmiastowym, oraz skreślić 

Uczestnika z listy Uczestników. 

27. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o przywrócenie na listę Uczestników i 

przywrócenie praw wynikających z Umowy o Szkolenie, co może nastąpić po 

uregulowaniu zaległości oraz opłaty regulacyjnej w wysokości 400zł. 

28. W szczególnych przypadkach Szkoła może podjąć decyzję o odstąpieniu od poboru 

zaległości (udokumentowana choroba, wypadek etc). 

29. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika przed terminem, natychmiast 

wymagalne stają się wszystkie pozostałe do zapłaty raty opłaty za Szkolenie Roczne. 

Uczestnik obowiązany jest do zapłaty opłaty za Szkolenie Roczne w terminie 7 dni od 

rozwiązania Umowy. Zapis nie dotyczy konsumentów. 

30. W przypadku rozwiązania Umowy przed terminem przez Uczestnika będącego 

konsumentem, natychmiast wymagalne stają się wszystkie pozostałe do zapłaty raty 

opłaty za Szkolenie Roczne w części dotyczącej opłaty za dostęp do treści cyfrowych, 

wskazane w pkt. 17.1. Uczestnik obowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od rozwiązania 

Umowy. 

31. Konsument zobowiązany jest do uregulowania opłaty za Szkolenie Roczne świadczone do 
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dnia, w którym rozwiązanie Umowy odnosi skutek, w tym całości opłaty za uzyskanie 

dostępu do treści cyfrowych wskazanej w pkt 17.1. 

Prawa i obowiązki 
 

32. Na życzenie Uczestnika Szkoła może wydać zaświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia. 

33. Dopuszczalne jest zdawanie egzaminów poprawkowych. 

34. Uczestnik nabywa prawo do otrzymania dyplomu ukończenia Szkolenia w Szkole Wizażu 

i Stylizacji Anity Folaron poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych oraz 

osiągnięcie pozytywnej oceny na egzaminie. 

35. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za powierzone mu na zajęciach i 

praktykach kosmetyki, narzędzia pracy i inne mienie Szkoły. 

36. W przypadku zniszczenia lub nieodpowiedniego użytkowania mienia Szkoły Uczestnik jest 

zobowiązany do zakupienia na rzecz Szkoły zniszczonego mienia lub do pokrycia kosztów 

naprawy. 

37. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, publikowanie, utrwalanie, obróbkę 

i powielanie fotografii/nagrań wideo wykonanych przez Szkołę i/lub podwykonawcę w 

trakcie zajęć i usług organizowanych w ramach Szkolenia Rocznego, w celach 

promocyjnych i marketingowych Szkoły przez okres 10 lat od daty realizacji zapisu, w 

materiałach drukowanych, stronach internetowych Szkoły i partnerów, na internetowych 

platformach społecznościowych, jak YouTube, Facebook etp. oraz w usługach typu 

Google Ads, w zamian za usługę wykonania oraz udostępnienia (na wniosek) Uczestnikowi 

zapisu wizerunku. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku, opisane są 

w Załączniku nr 1 do Umowy. 

38. Uczestnik zobowiązany jest przynosić na zajęcia czyste i zdezynfekowane narzędzia pracy. 

39. Kosmetyki udostępniane w ramach zajęć mogą być wykorzystane wyłącznie w celach 

praktyki w trakcie zajęć stacjonarnych Szkolenia Rocznego. 

40. Szkoła zastrzega sobie prawo stosowania restrykcji, włącznie z rozwiązaniem Umowy i 

dochodzenia zadośćuczynienia na drodze prawnej, wobec osób, które dopuszczą się 

uwłaczania dobremu imieniu Szkoły, przywłaszczania mienia Szkoły materialnego lub 

niematerialnego, a w szczególności własności intelektualnej zawartej w materiałach 

edukacyjnych i innych, włącznie z programem szkoleniowym. 

40.1 Wszelkie treści udostępniane przez Szkołę są własnością Szkoły i są chronione 

prawem autorskim i pokrewnymi prawami ochrony własności intelektualnej. 

41. Zabronione jest powielanie, sprzedawanie, udostępnianie, wykorzystywanie do własnej 

pracy szkoleniowej i innej programów oraz materiałów udostępnianych w ramach zajęć 

i/lub będących intelektualną własnością ich autorów, w tym materiałów edukacyjnych 

wręczanych na zajęciach lub dostępnych na Platformie eLearningowej. 
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42. Umowa może zostać rozwiązana przed terminem wyłącznie w wypadkach wskazanych w 

Umowie.  Zapis nie dotyczy konsumentów. 

43. W przypadku, kiedy Uczestnikiem jest konsument, Umowa może zostać rozwiązana przez 

każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia – ze skutkiem 

przypadającym na koniec miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu/rozwiązaniu Umowy. 

44. Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 

45. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

RODO 
 

46. Uczestnik oświadcza iż zapoznał się, rozumie, oraz wyraża zgodę na zastosowanie zasad 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 1 do 

Umowy. 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy stanowi integralną część niniejszej umowy i zawiera informacje 

o przetwarzaniu danych osobowych związane z wprowadzeniem  rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 

 

 

_______________________________________                                                                  __ / __ / ____ 

 

(miejscowość)                                                                                                                         (data) 

 

 

Podpis Uczestnika        Anita Folaron 

  

  _________________________      _________________________ 

 

Szkoła Wizażu i Stylizacji Anity Folaron   
tel   508   143   398   |  email  biuro@folaron.pl   
szkola  .anitafolaron.pl   


