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UMOWA 
 

1. Niniejsza Umowa zawarta zostaje w dniu ……………… 2016 roku pomiędzy Panią/Panem 

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

zam. .............................................................................................................................................. 

zwanym dalej Słuchaczem, a Donaldem Halfkennym, Niemcy, zwanym dalej Wykładowcą, 

reprezentowanym w Polsce przez firmę Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia, Bożena 

Miczulska-Kalmus, ul. Szlak 14/12, 31-161 Kraków, zwaną dalej Organizatorem. 
 

2. Umowa dotyczy udziału Słuchacza w KURSIE KLASYCZNEJ AKUPUNKTURY SZKOŁY 

JEDNEJ IGŁY (zwanym dalej Kursem, prowadzonym w Polsce autorsko przez Wykładowcę, oraz za-

sad organizacji Kursu. 
 

3. Wykładowca zobowiązuje się do przeprowadzenia dwunastu sesji Kursu, a Organizator do ich 

zorganizowania, w okresie około trzech lat, co stanowić będzie całość Kursu.  

3.1. Każda sesja trwać będzie cztery dni, w tym sobotę i niedzielę: łącznie każda sesja obejmuje 32 

godziny lekcyjne. 

3.2. Słuchacze otrzymywać będą bezpłatnie materiały szkoleniowe (skrypt) przygotowane przez 

Wykładowcę. Książki i pozostałe publikacje są płatne odrębnie.  

3.3. Kurs zakończony będzie egzaminem końcowym, do którego dopuszczeni są Słuchacze mający 

opłacone wszystkie sesje. 

3.4. Po zdaniu egzaminu końcowego Słuchacz otrzyma od Organizatora i Wykładowcy dyplomy 

poświadczające ukończenie szkolenia kursu klasycznej akupunktury Szkoły Jednej Igły zakończone 

egzaminem – jeden wydany przez Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia, a drugi, w 

języku niemieckim wydany przez Ling Shu Institute (Niemcy), poświadczony przez Wykładowcę. 
 

4. Organizator z wyprzedzeniem co najmniej dwumiesięcznym podaje cenę podstawową oraz ceny 

zniżkowe następnej sesji kursu.  

4.1. Cena kolejnych sesji będzie ustalana przez Organizatora w zależności od kursu euro, aktualnej 

stopy inflacji w Polsce oraz opłat mających wpływ na koszt organizacji kursu.  

4.2. Informacja o cenie Kursu dostępna będzie na stronie internetowej http://www.medycyna-

chinska.com/akupunktura-jednej-igly/, lub podczas wcześniejszej sesji Kursu. Ponadto Organizator 

rozsyła do Słuchaczy pocztą elektroniczną komunikat zawierający informacje na temat najbliższej sesji 

Kursu (termin, miejsce, cena i termin wpłaty, tematyka danej sesji).  
 

5. Zasady uiszczania opłat za Kurs i możliwość uzyskania zniżek: 

5.1. Słuchacz zdecydowany brać udział w Kursie, powinien w terminie nie później niż do dnia 29 

stycznia 2016: 

(a) wpłacić na konto Organizatora (Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia, ul. Szlak 

14/12, 31-161 Kraków, Alior Bank, rach. nr 65 2490 0005 0000 4500 6348 0470) opłatę za pierwszą 

sesję w kwocie 1400 zł (słownie jeden tysiąc czterysta zł),  

(b) najpóźniej do dnia 15 lutego 2016 r. wpłacić opłatę za ostatnią sesję (dwunastą) w wysokości 1450 

zł (słownie jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt zł). 

(c) podpisać niniejszą umowę w terminie nie później niż do 29 stycznia 2016. 

5.2. Słuchacze, którzy opłacili sesję 1-szą oraz sesję 12-tą i podpisali niniejszą Umowę, mają również 

możliwość obniżenia ceny pozostałych sesji: od 2-giej do 11-tej: w przypadku jednorazowego opłacenia 

z góry sesji nr 10 i 11 (obie w kwocie po 1300 zł każda) – najpóźniej do 25 kwietnia 2016, czyli 17 dni 

przed rozpoczęciem sesji drugiej. W takim przypadku cena pozostałych sesji (2-9) będzie niższa o 150 

zł w stosunku do ceny nominalnej danej sesji – pod warunkiem, że dokonują terminowo wpłat zaliczek 

za każdą z tych sesji – nie później niż tydzień przed rozpoczęciem danej sesji. 

5.3. Słuchacz zobowiązuje się pokryć z góry opłaty za każdą z sesji, nawet jeśli nie weźmie w nich 

udziału. W przypadku przerwania kursu w trakcie jego trwania, opłaty za sesję dwunastą (i ewentualnie 

dziesiątą i jedenastą) przepadają na rzecz organizatora celem pokrycia kosztów organizacji kursu. 

5.4. Wpłaty za każdą sesję Słuchacz dokonuje w terminach podanych przez Organizatora Kursu. Koszt 

danej sesji kursu i w termin wpłaty na konto bankowe (aktualnie obowiązujące konto podane jest w pkt. 

5.1) podaje Organizator w komunikacie na sesji poprzedniej oraz/lub rozsyłanym pocztą elektroniczną i 
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dostępnym w internecie na stronach Organizatora. W przypadku nie opłacenia danej sesji kursu w 

terminie podanym przez Organizatora opłata za daną sesję jest płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

zajęć, przed ich rozpoczęciem – w pełnej kwocie, bez zniżek.  

5.5. Organizator ma obowiązek na życzenie Słuchacza wystawić fakturę bez VAT za każdą z wpłat.  
 
 

6. Wykładowca prowadzić będzie zajęcia na sesjach osobiście lub w towarzystwie asystenta.  
 

7. Organizator podaje ostateczne terminy kolejnych sesji Kursu z wyprzedzeniem co najmniej 

półrocznym. Informacje o terminach i miejscu odbycia kolejnych sesji Kursu Organizator podaje 

podczas wcześniejszych sesji oraz na jego stronach internetowych wcześniej wymienionych.  
 

8. Kurs organizowany jest w centrum Krakowa.  
 

9. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania polskich przepisów prawnych dotyczących leczenia i 

terapii pacjentów, oraz poleceń i wskazań Wykładowcy, Tłumacza i Organizatora podczas zajęć Kursu. 
 

10. Słuchacz zobowiązuje się nie naruszać żadnych praw autorskich Donalda Halfkennego oraz innych 

wykładowców i Tłumaczy Kursu (oraz innych kursów organizowanych przez Organizatora), 

dotyczących otrzymanych lub zakupionych podczas Kursu materiałów tekstowych, rysunków, zdjęć, 

nagrań itp. utworów.  

10.1. Wszystkie formy nagrywania audio i wideo, oraz fotografowanie prezentacji są zabronione 

(chyba, że zostanie udzielona na to zgoda wykładowcy Donalda Halfkennego i/lub organizatorów 

szkolenia) – pod rygorem natychmiastowego usunięcia z kursu bez odszkodowania. 

10.2. Słuchacz zobowiązuje się nie powielać żadnych materiałów (wym. w pkt. 3.2), nie udostępniać 

osobom trzecim oraz nie wykorzystywać do publikacji lub publicznego odtwarzania – tak w całości jak 

i w części – bez uprzedniej pisemnej zgody autorów lub posiadaczy praw autorskich do tych utworów. 
 

11. W przypadku naruszenia zasad niniejszej umowy lub nieodpowiedniego zachowania się na Kursie, 

Słuchacz może zostać usunięty z Kursu bez prawa zwrotu wcześniej wpłaconej opłaty za sesję 12-tą i 

ewentualnie innych sesji. 
 

12. Organizator odpowiada jedynie za sprawy związane z organizacją Kursu: zapewnienie 

odpowiedniej sali szkoleniowej z wyposażeniem i ewentualnym nagłośnieniem (gdy wielkość sali tego 

wymaga), natomiast Wykładowca odpowiada za prawidłowe i z należytą starannością prowadzenie 

wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.  

12.1. Organizator ma prawo w szczególnych przypadkach (np. choroba, wyjazd itp.) na własną 

odpowiedzialność podzlecać organizację Kursu osobom trzecim. 

12.2. Organizator zobowiązuje się zapewnić fachowego tłumacza, znającego terminologię i wykładaną 

tematykę. 

12.3. Słuchacz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Organizator zastrzega sobie prawo odwołania 

lub opóźnienia rozpoczęcia Kursu lub poszczególnych sesji z powodu problemów uniemożliwiających 

Wykładowcy i/lub Tłumaczowi terminowe przybycie do miejsca kursu, takich, jak klęski żywiołowe, 

zaburzenia w ruchu lotniczym z powodu huraganowych wiatrów, mgły, nadmiernych opadów, wybuchu 

wulkanu, zagrożenia terrorystycznego, strajku personelu pokładowego i personelu portów lotniczych, 

istotne problemy zdrowotne oraz innych niezależnych okoliczności, na które Organizator nie ma 

wpływu. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Słuchacz nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń 

finansowych w stosunku do Wykładowcy i Tłumacza, natomiast w stosunku do Organizatora nie będzie 

zgłaszać roszczeń finansowych przewyższających uiszczoną przez Słuchacza kwotę tytułem opłaty za 

daną sesję Kursu.  

12.4. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Kursu o dzień lub więcej (z przyczyn niezależnych od 

Organizatora), Organizator Kursu zwróci Słuchaczowi kwotę będącą równowartością opłaty za każdy 

dzień opóźnienia w rozpoczęciu Kursu (według proporcji wynikającej z podzielenia ceny danej sesji 

opłaconej przez Słuchacza), natomiast w przypadku odwołania całości Kursu lub jego części 

Organizator zwróci Słuchaczowi kwotę będącą równowartością uiszczonej przez niego opłaty za Kurs 

lub proporcjonalnie do odwołanej części. 
 

13.1. Organizator i Wykładowca nie odpowiadają za działania Uczestników podczas Kursu nie 

związane z tematyką zajęć lub niezgodnych z zaleceniami Wykładowcy i/lub Organizatora, oraz działań 

Uczestników poza terminami szkolenia i poza salą wykładową. 
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13.2. Słuchacz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Wykładowca, Tłumacz oraz Organizator 

prowadzonego przez Wykładowcę Kursu nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne powikłania 

zdrowotne i inne roszczenia, które wynikną z zastosowania w prowadzonej terapii i informacji 

uzyskanych na Kursie. Słuchacz przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie terapie prowadzone 

przez siebie przy użyciu informacji uzyskanych na Kursie. 

13.3. Podczas Kursu Słuchacz nie może wykonywać żadnych własnych terapii (nawet jeśli jest o to 

proszony przez innych Słuchaczy), które nie wynikają bezpośrednio z poleceń wykładowcy i nie są 

częścią praktycznych ćwiczeń danego Kursu. Organizator i Wykładowca nie biorą żadnej 

odpowiedzialności za możliwe komplikacje i szkody powstałe w wyniku takich działań. 
 

14. Słuchacz przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie wyraża zgody na: 

14.1. gromadzenie jakichkolwiek danych osobowych przez uczestników Kursu podczas trwania Kursu – 

zarówno w sali wykładowej jak i w pomieszczeniach, za które odpowiada Organizator podczas Kursu. 

14.2. prowadzenia sprzedaży oraz marketingu jakichkolwiek produktów, książek, skryptów i szkoleń 

przez Słuchaczy podczas trwania Kursu – zarówno w sali wykładowej jak i na terenie obiektu, gdzie ta 

sala się znajduje. 

Nie stosowanie się do zaleceń z pkt. 14.1. i 14.2. skutkuje usunięciem z Kursu. Zbieranie danych 

osobowych, sprzedaż i marketing j.w. możliwe są wyłącznie po uzyskaniu zgody Organizatora. 
 

15. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych: 

15.1. Słuchacz upoważnia Organizatora do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Słuchacza 

– wyłącznie dla potrzeb szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora – 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 

883. 

15.2 Słuchacz powinien informować Organizatora o zmianach adresu korespondencyjnego, telefonu, 

adresu poczty elektronicznej. 

15.3. Słuchacz ma prawo zażądać wykreślenia jego danych osobowych z bazy danych Organizatora. 
 

16. Sprawy nie ujęte w niniejszej umowie regulowane będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
 

17. Prawem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest 

prawo polskie i polski sąd w miejscu siedziby Organizatora. 
 

 

 

Słuchacz                                                           Organizator                                             

                                                            Bożena Miczulska-Kalmus                                 


