
Zawarta w dniu ....................................................................................................................................... w Rzeszowie pomiędzy: 

zwanym dalej: „Modelką/Modelem”, a:

Akademia Sp. z o.o., Pogwizdów 568A, 37-126 Medynia Głogowska, KRS: 0000836547, NIP: 8151808017;

Zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

UMOWA O ŚWIADCZENIE WZAJEMNE

Zważywszy, że:

1. Akademia Sp. z o.o., Pogwizdów 568A, 37-126 Medynia Głogowska, KRS: 0000836547, NIP: 8151808017;
organizuje szkolenia oraz kursy z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii, kosmetyki oraz stylizacji, makijażu  
i makijażu permanentnego. 

2. Modelka/Model jest zainteresowana udziałem w szkoleniu/kursie organizowanym przez: Akademia Sp. z o.o., Pogwizdów 
568A, 37-126 Medynia Głogowska, KRS: 0000836547, NIP: 8151808017; w charakterze osoby, na której wykonywane będą 
zabiegi w ramach szkolenia/kursu.

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 Przedmiot umowy
1. Umowa dotyczy wzajemnej wymiany świadczeń.
2. W ramach wykonania niniejszej umowy Modelka/Model zobowiązuje się do świadczenia usługi modelingu 

polegającej na poddaniu się zabiegowi medycyny estetycznej/ kosmetologii/ kosmetyki/ stylizacji/ makijażu/ 
makijażu permanentnego, który zostanie wykonany przez osobę odbywającą szkolenie organizowane przez 
Organizatora, pod nadzorem instruktora prowadzącego szkolenie. 

3. W ramach wykonania niniejszej umowy Organizator zobowiązuje się do świadczenia usługi zabiegu medycyny 
estetycznej/ kosmetologii/ kosmetyki/ stylizacji/ makijażu/ makijażu permanentnego, który zostanie wykonany na 
Modelce/Modelu przez osobę odbywającą szkolenie organizowane przez Organizatora, pod nadzorem instruktora 
prowadzącego szkolenie.

4. Modelka/Model zobowiązuje się świadczyć usługę w sposób umożliwiający przeprowadzenie szkolenia/kursu,  
w szczególności poprzez zastosowanie się do poleceń instruktora prowadzącego szkolenie.

5. Modelka/Model zobowiązuje się do powstrzymania się w trakcie świadczenia usługi i po jej zakończeniu od 
publicznego wyrażania opinii lub uwag odnoszących się do przebiegu szkolenia/kursu, z wyłączeniem uwag 
dotyczących ewentualnego dyskomfortu odczuwanego w czasie zabiegu. 

6. Model/Modelka ma możliwość ujawnienia swojej opinii lub uwag odnoszących się do przebiegu 
szkolenia/kursu po jego zakończeniu w kwestionariuszu oceny zabiegu. Informacje podane  
w kwestionariuszu oceny zabiegu są poufne, posłużą do oceny jakości przeprowadzonego szkolenia 
i podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa Organizatora. Uczestnik szkolenia zobowiązuje 
się do zachowania przekazanych informacji w poufności i nie przekazywania ich osobom trzecim  
w jakiejkolwiek formie lub treści.

7. Organizator zapewnia, że zabieg wykonany w ramach świadczonej usługi zostanie wykonany z zachowaniem 
wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa względem osoby, na której jest wykonywany, tj. względem Modelki/
Modela.

8. Model/Modelka oświadcza, że w związku z tym, iż osoba wykonująca zabieg będzie osobą uczącą się jego wykonywania, 
zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń względem Organizatora, jeżeli efekt zabiegu nie będzie odpowiadał  
subiektywnym wymaganiom Modelki/Modela, nie przyniesie rezultatów oczekiwanych przez Modelkę/Modela, 
lub w inny sposób nie będzie dla Modelki/Modela satysfakcjonujący.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia zakresu osób mogących brać udział w  szkoleniu/kursie, w tym 
instruktorów, osób szkolących się i modelek/modeli.

10. Organizator zobowiązany jest w szczególności do udzielenia Modelce/Modelowi wszelkich niezbędnych wyjaśnień 
oraz informacji na temat zabiegu jaki zostanie wykonany w ramach świadczenia usługi.
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11. Warunkiem przystąpienia do realizacji Umowy jest złożenie przez Modelkę/Modela oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na zabieg kosmetyczny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, stanowiące odpowiednio 
Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

12. Strony zgodnie ustalają, że dokładne określenie zabiegu realizowanego w wykonaniu niniejszej Umowy oraz terminu 
jego realizacji zawarte zostanie w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na zabieg kosmetyczny.

§ 2 Rozliczenie
1. Wartość wzajemnych usług, o których mowa w § 1, Strony ustaliły na kwotę …...............................................................................zł 

(słownie:….....................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................). 

2. Strony zgodnie ustalają, że ich wzajemne świadczenia są ekwiwalentne i podlegają wzajemnej kompensacie.
Świadczenie niepieniężne nie wykorzystane w zakresie niniejszej umowy nie podlega zmianie na świadczenie 
pieniężne i żadna ze stron nie będzie domagała się od drugiej strony takiej zamiany. Modelka/Model zobowiązuje 
się pokryć koszty związane ze swoim dojazdem na miejsce szkolenia oraz koszty kosmetyków wykorzystanych  
w czasie świadczenia usługi.

§ 3 Rozwiązanie umowy i kary umowne
1. Organizator ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy w każdym terminie w  przypadku odwołania 

szkolenia/kursu w ramach którego miała być świadczona usługa w wykonaniu niniejszej umowy. Modelka/Model 
ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez podania przyczyny najpóźniej na 15 dni przed umówionym 
terminem świadczenia usługi. 

2. Organizator zobowiązany będzie do zapłaty Modelce/Modelowi kary umownej w  przypadku jednostronnego 
odstąpienia od umowy przez Organizatora bez podania przyczyny:

 • w terminie od 14 do 8 dni przed umówionym terminem realizacji usługi w wysokości 50% wartości usługi, 
                   o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,  
 • w terminie od 7 dni przed umówionym terminem realizacji usługi – w wysokości 100% wartości usługi, o której 
                   mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
3. Modelka/Model zobowiązana/y będzie do zapłaty Organizatorowi kary umownej w  przypadku jednostronnego 

odstąpienia od umowy przez Modelkę/Modela:
 • w terminie od 14 do 8 dni przed umówionym terminem realizacji usługi w wysokości 50% wartości usługi,  
                    o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
 • w terminie od 7 dni przed umówionym terminem realizacji usługi – w wysokości 100% wartości usługi, o której 
                   mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
4. Modelka/Model zobowiązana/y będzie do zapłaty Organizatorowi kary umownej w kwocie 1000 zł w przypadku 

naruszenia zobowiązań określonych w § 1 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 niniejszej umowy.
5. W przypadkach określonych w § 3 ust. 4, 5 i 6 powyżej, Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania  

w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
6. Odpowiedzialność Organizatora obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z  powodu winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej, jak i odpowiedzialności 
z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności deliktowej, w   zakresie 
dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Odpowiedzialność z powodu rażącego 
niedbalstwa zostaje ograniczona do wartości usługi, określonej w § 2 pkt 1 niniejszej umowy.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. W ramach współpracy, Strony zobowiązują się rzetelnie wypełniać swoje zobowiązania oraz należycie dbać  

o wzajemne interesy.
2. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie Umowy z przyczyn 

leżących po stronie osób trzecich.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niemożności wykonania postanowień niniejszej umowy na skutek 

siły wyższej w rozumieniu art. 475 §1 Kodeksu Cywilnego. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia, a także wypowiedzenie niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.
5. Strony zgodnie ustalają, że zmiana terminu świadczenia usług lub zmiana rodzaju zabiegu wykonywanego  

w ramach realizacji niniejszej umowy dokonana w porozumieniu i za zgodą obu Stron nie stanowi zmiany niniejszej 
umowy pod warunkiem, że ustalone zmiany zostaną ujawnione i podpisane w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na 
zabieg kosmetyczny lub w korespondencji elektronicznej pomiędzy stronami. 

6. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie niniejszej Umowy są aktualne i zobowiązują się do wzajemnego 
informowania o zmianach w tym zakresie. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie dopełni tego obowiązku, to uznaje się, że 
oświadczenia i zawiadomienia przesłane przez druga stronę Umowy na dotychczasowy adres są skuteczne.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności 
Kodeksu cywilnego.

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

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

data i podpis

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

organizator


