
……………………………………………………….            Poznań, dnia   __-__-____ 
Imię i Nazwisko 
………………………………………………………. 
Adres 
………………………………………………………. 
Telefon 
………………………………………………………. 
E-mail 
 

Mako Studio Dobrawa Brzezińska- Zaradna  

Ul. Żmigrodzka 41/49  

60-171 Poznań  

 

Wypowiedzenie umowy uczestnictwa w kursie rysunku 

 

Wypowiadam umowę zawartą dnia ………………………. na prowadzenie kursu rysunku dla 
………………………………………………………..(imię i nazwisko kursanta), z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia zawartego w regulaminie „§6 Rezygnacja z kursu” w.w. umowy, gdzie: 

1.Wypowiedzenie niniejszej umowy możliwe jest w każdym momencie, z zachowaniem wskazanego 
w Regulaminie i Umowie okresu wypowiedzenia. 

2.Skutecznego wypowiedzenia Umowy należy dokonywać wyłącznie na wzorze zamieszczonym na 
stronie Mako Academy pod adresem: https://makoacademy.pl/index.php/regulamin-2/  

3.Wzór pisma Wypowiedzenia Umowy należy wypełnić oraz podpisać, a następnie dostarczyć do 
siedziby  Mako Academy w wybrany przez siebie sposób:  
a) osobiście  
b) przesłać skan na adres e-mail: makoacademypl@gmail.com 

4. Zgodnie z § 6 Regulaminu Mako Academy, procedura wypowiedzenia umowy i - co za tym idzie - 
rezygnacji z kursu, wygląda odmiennie, zależnie od wybranego przez Zleceniodawcę sposobu 
płatności (miesięczny, trymestralny/kwartalny, semestralny): 
a) przy rezygnacji z kursu realizowanego z płatnością miesięczną, wolę wypowiedzenia należy zgłosić 
w formie pisemnej (wypełnione i podpisane pismo „Wypowiedzenie umowy uczestnictwa w kursie 
rysunku”) lub przesłać skan podpisanego Wypowiedzenia na wyżej wskazany adres e-mail. 

b) przy rezygnacji z kursu realizowanego z płatnością trymestralną/kwartalną, wolę wypowiedzenia 
Umowy należy zgłosić w takiej samej formie jak punkcie 3, w terminie najpóźniej 14 dni 
kalendarzowych przed końcem trymestru/kwartału.  



c) przy rezygnacji z kursu realizowanego z płatnością semestralną, wolę wypowiedzenia Umowy 
należy zgłosić w takiej samej formie jak w punkcie 3 w terminie najpóźniej 14 dni kalendarzowych 
przed końcem semestru.  

7. Okres wypowiedzenia w przypadku kursu realizowanego z płatnością miesięczną zaczyna swój bieg 
dzień po złożeniu pisma Wypowiedzenia Umowy i trwa 30 dni kalendarzowych, co odpowiada 
czterem zajęciom.  

W przypadku wypowiedzenia przesłanego drogą mailową, Zleceniodawca otrzyma zwrotną 
wiadomość e-mail z podpisanym przez Zleceniobiorcę skanem wypowiedzenia. Wiadomość ta 
potwierdza skuteczność złożenia oświadczenia woli i zostanie przesłana Zleceniodawcy w przeciągu 
24 godzin od otrzymania pisma. 
W przypadku wypowiedzenia dostarczonego osobiście pismo zostanie podpisane przez 
Zleceniodawcę i skserowane, a jego kopia stanowić będzie dokument dla wypowiadającego Umowę.  

 

 

 

……………………………………………     …………………………………………. 

Podpis zleceniodawcy      Podpis zleceniobiorcy  


