UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE E-LEARNINGOWYM
DO LICENCJI PILOTA SAMOLOTOWEGO

Zawarta w dniu …………………. w Bielsku-Białej pomiędzy:
Aeroklubem Bielsko-Bialskim
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 321: NIP 547-15-13-894
który reprezentuje ....................................................................................................................zwany
dalej organizatorem kursu
a Panią/Panem ……..……………………………………………………………………………….
Zamieszkałą/ym w ……………………………………………………………………...…………..
Nr PESEL………………………….., legitymująca się dowodem osobistym nr…………………..,
zwanym dalej uczestnikiem kursu o treści następującej:
§1
1.

W kursie e-learningowm mogą uczestniczyć:

-

osoby, które ukończyły 18 lat lub 16 lat (zgoda opiekunów prawnych),

-

posiadają minimum wykształcenie gimnazjalne lub równorzędne,

-

dopełnią formalności związanych z przyjęciem na kurs (dokumenty, płatności).
§2

1. Organizator kursu podejmuje się zrealizowania kursu e-learningowego w zakresie wiedzy
teoretycznej przygotowującej do uzyskania licencji samolotowej turystycznej.
2. Organizator zobowiązuje się do:
a.

przeprowadzenia kursu e-learningowego i szkolenia stacjonarnego zgodnie z programem

nauczania,
b.

prowadzenia dokumentacji szkolenia,

c.

przeprowadzenia egzaminu końcowego,

d.

wydania zaświadczenia ukończenia kursu,
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e.

zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez uczestników

z zastrzeżeniem potrzeb realizacji kursu e-learningowego.
§3
1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do:
a)

uczestnictwa w zajęciach,

b)

zaliczania testów weryfikujących postępy w nauce.
§4

1. Kurs, o którym mowa obejmuje 130 godzin zajęć, w tym 100 godzin realizowanych w formie
kursu e-learningowego, 30 godzin w formie szkoleń stacjonarnych odbywających się
w Aeroklubie Bielsko-Bialskim.
2. Uczestnik kursu zobowiązany jest przyswoić wymaganą wiedzę w ciągu 100 godzin (dwa
miesiące, maksymalnie po 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo), spędzonych na
samokształceniu drogą internetową.
3. Zajęcia stacjonarne będą odbywały się po zakończeniu z wynikiem pozytywnym kursu elearningowego w terminie uzgodnionym z uczestnikiem i zostanie przeprowadzony egzamin
komisyjny umożliwiający ocenę poziomu opanowania materiału podczas szkolenia teoretycznego
do turystycznej licencji pilota samolotowego.
§5
Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzyma uczestnik, który:
- pozytywnie zaliczy komputerowe testy kończące dany przedmiot (75% zalicza),
- oraz odbędzie 30 godzin zajęć praktycznych zakończonych egzaminem zamykającym przed
komisją Ośrodka Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Egzamin ten obejmował będzie całość materiału
e-learningowego oraz praktycznego z zajęć stacjonarnych.
§6
Uczestnikowi, który przystąpi i zda egzamin końcowy zostanie wydane zaświadczenie
potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie wiedzy teoretycznej przygotowującej do
uzyskania licencji samolotowej turystycznej.

2

§7
1.

Uczestnik

wpłaca

na

konto

Aeroklubu

Bielsko-Bialskiego

kwotę

1800 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych), płatne na rachunek bankowy w ING Bank Śląski nr
88 1050 1070 1000 0022 8297 2583 w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
2. Po przesłaniu potwierdzenia wpłaty uczestnik zostaje zgłoszony do Urzędu Lotnictwa
Cywilnego, który zatwierdza go w terminie minimum 7 dni.
3. Po zatwierdzeniu przez ULC uczestnik uzyskuje hasło i login umożliwiające podjęcie kursu elearningowego.
4. Po rozpoczęciu kursu e-learningowego uczestnik nie będzie miał możliwości odzyskania
opłaty za kurs.
5. W przypadku nie zaliczenia dwukrotnego egzaminu z danego przedmiotu, kurs e-learningowy
zostanie zablokowany. Uczestnik kursu e-learningwego w celu powtórzenia danego przedmiotu
i uzyskania ponownego dostępu do kursu e-learningowego będzie zobowiązany wpłacić na ww.
konto 100 zł (sto złotych) za każdy powtarzany przedmiot.
§8
Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę organizatora kursu, tj. Sąd Rejonowy dla Miasta Bielska-Białej.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem
nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla uczestnika kursu
i dla organizatora.

Organizator kursu

Uczestnik kursu
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