UMOWA
zawarta w dniu ___________ roku pomiędzy:
Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice, NIP: 631 266 05 60, REGON: 363 507 143, KRS 0000748549, Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez komplementariusza –
Edu Bears sp. z o.o. , w imieniu której działa Ewa Tychowicz – Członek Zarządu, zwaną dalej „Licencjodawcą”
a
_____________________________________________________________________________________________________
zwaną/ym dalej „Licencjobiorcą”
(zwanymi dalej łącznie „Stronami”)
[przedmiot umowy]
§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy (dalej „umowa”) jest określenie zasad uzyskania przez Licencjobiorcę uprawnień
Akredytowanego Centrum Metody Savvy Ed, w tym uzyskania:
a) dostępu do metody nauczania języka angielskiego o nazwie Savvy Ed, przeznaczonej dla dzieci w wieku od 7 do 10
lat (dalej: „Metoda”);
b) uprawnień niezbędnych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Metody oraz ich promocji, a także oferowania
zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie (dalej „Pakiet Licencyjny”);
c) dostępu do platformy internetowej Bears’ Station (dalej: „Platforma”).

2.

Metoda obejmuje następujące elementy:
a) zestawy materiałów i publikacji dla kursantów (dalej: „Zestawy Kursanta”);
b) zestawy materiałów i publikacji dla lektorów (dalej: „Zestawy Lektora”);
c) zestawy materiałów dodatkowych dla lektora służących do prowadzenia zajęć (dalej „Ed’s Box”).

3.

Pakiet Licencyjny obejmuje uprawnienia do korzystania z następujących elementów:
a) know-how Licencjodawcy w zakresie sprzedaży, promocji i marketingu zajęć z wykorzystaniem Metody (dalej:
„Know-How”);
b) instrukcji dotyczących sposobu prowadzenia zajęć i nadzoru nad nimi a także kontaktu z rodzicami oraz obsługi
klientów (dalej „Metodologia”);
c) znaku słowno-graficznego „Savvy Ed”, objętego prawem wyłącznym nr 296500, dalej „Logo”;
d) systemu identyfikacji zewnętrznej Akredytowanych Centrów Metody Savvy Ed (dalej „System Identyfikacji
Zewnętrznej”);
e) materiałów informacyjnych, graficznych, promocyjnych i reklamowych przygotowanych przez Licencjodawcę (dalej
„Materiały”);
f) materiałów dodatkowych dla lektorów i kursantów (dalej: „Materiały Edukacyjne”).

4.

Uprawnienia Akredytowanego Centrum Metody Savvy Ed zostają przyznane wyłącznie w celu prowadzenia, reklamy oraz
informowania przez Licencjobiorcę o zajęciach wykorzystujących Metodę (dalej „Kursy Savvy Ed”). Z zastrzeżeniem §13b
poprzez Kursy Savvy Ed Strony rozumieją wyłącznie zajęcia stacjonarne (z wyłączeniem wszelkiego rodzaju zajęć
internetowych, w tym webinariów, e-learningu itp.) prowadzone przez Licencjobiorcę we własnym imieniu i na własny
rachunek na terytorium, o którym mowa w §13 ust.1. Każdy Kurs Savvy Ed prowadzony jest w okresie roku szkolnego
(dalej: „Rok Szkolny”), który rozpoczyna się między 1 września a 1 listopada danego roku i kończy między 1 maja a 30
czerwca kolejnego roku.

5.

Rozpoczęcie Kursu Savvy Ed po 1 listopada danego roku oraz niezrealizowanie całości materiału przewidzianego na dany
Rok Szkolny możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody Licencjodawcy. Zgoda Licencjodawcy wymaga
dla swej ważności formy pisemnej lub mailowej.

6.

Wszelkie uprawnienia udzielone Licencjobiorcy na mocy umowy mają charakter niewyłączny z zastrzeżeniem §13 ust.3.
Licencjodawca, z zastrzeżeniem §13 ust.3, uprawniony jest do udzielania w czasie trwania umowy podmiotom trzecim
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uprawnień Akredytowanego Centrum Metody Savvy Ed jak również uprawnień cząstkowych składających się na
uprawnienia Akredytowanego Centrum Metody Savvy Ed.
7.

Licencjobiorcy nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy bez zgody Licencjodawcy.
[oświadczenia Licencjodawcy]
§2

1.

Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji dotyczących Materiałów, Materiałów Edukacyjnych
oraz Logo w zakresie objętym niniejszą umową.

2.

Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do wytworzenia oraz odpłatnego wprowadzania do obrotu Zestawów
Kursanta oraz Zestawów Lektora, w tym ich sprzedaży na rzecz Licencjobiorcy.

3.

Licencjodawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie niniejszej umowy na zasadach w niej przewidzianych nie będzie
prowadziło do naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich (majątkowych i osobistych), praw własności
przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.
[Zestawy]
§3

1.

Licencjodawca zobowiązuje się umożliwić Licencjobiorcy zakup zestawów (dalej „Zestawy”), tj.:
a) Zestawów Kursanta - w celu ich dalszej odsprzedaży bądź nieodpłatnego przekazania uczestnikom Kursów Savvy Ed;
b) Zestawów Lektora oraz Ed’s Box’ów - w celu prowadzenia Kursów Savvy Ed oraz ich promocji.

2.

Sprzedaż/nieodpłatne przekazanie przez Licencjobiorcę Zestawów Kursanta innym podmiotom niż wskazane w ust. 1 lit.
a) będzie stanowiło naruszenie umowy uprawniające Licencjodawcę do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia.

3.

Wykorzystanie przez Licencjobiorcę Zestawów Lektora oraz Ed’s Boxów w sposób inny niż wskazany w ust. 1 lit. b), w
szczególności poprzez ich dalszą sprzedaż, będzie stanowiło naruszenie umowy uprawniające Licencjodawcę do
wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4.

Licencjobiorca zobowiązuje się nabyć, w każdym Roku Szkolnym, po jednym Zestawie Kursanta dla każdego uczestnika
Kursu Savvy Ed, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia Kursu Savvy Ed.

5.

Nabycie egzemplarzy Zestawów następuje odpłatnie, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na
Platformie. Wszelkie zasady dotyczące zakupu Zestawów, w tym m.in. realizacji płatności, dostaw, zwrotów reguluje
regulamin sklepu internetowego.

6.

Zakup Zestawów do prowadzenia Kursów Savvy Ed w danym Roku Szkolnym możliwy jest po 1 września poprzedzającym
rozpoczęcie się tego Roku Szkolnego.

7.

Licencjodawca oświadcza, że dokonuje sprzedaży egzemplarzy Zestawów jedynie bezpośrednio na rzecz podmiotów, z
którymi zawarł umowę dotyczącą zakupu Zestawów oraz udzielenia uprawnień, w tym licencji, niezbędnych do
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Metody.

8.

W razie wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy Licencjobiorca nie będzie mógł korzystać z Zestawów Kursanta,
które nie zostały przez niego odsprzedane/nieodpłatnie przekazane uczestnikom Kursu Savvy Ed lub szkołom, o których
mowa w §13a oraz Zestawów Lektora i Ed’s Box’ów pozostających w jego dyspozycji.
[Platforma]
§4

1.

Platforma znajduje się pod adresem www.bs.edubears.pl.

2.

Korzystanie z Platformy możliwe jest po zarejestrowaniu się Licencjobiorcy do tego serwisu i zaakceptowaniu regulaminu
Platformy.

3.

Za pomocą Platformy Licencjobiorca uzyskuje dostęp do zasobów cyfrowych, o których mowa w umowie oraz
funkcjonalności Platformy opisanych w regulaminie Platformy. W szczególności na Platformie znajdują się Materiały
Edukacyjne oraz Kwalifikator Savvy Ed.
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1.

[Kursy Savvy Ed]
§5
Licencjobiorca zobowiązuje się do prowadzenia Kursów Savvy Ed:
a) wyłącznie z wykorzystaniem materiałów pochodzących od Licencjodawcy, tj. Zestawów oraz Materiałów
Edukacyjnych;
b) z zachowaniem zasad wynikających z Metodologii.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie dla potrzeb prowadzenia Kursów Savvy Ed jakichkolwiek innych materiałów niż
wskazane w lit. a) oraz jakiekolwiek modyfikowanie Zestawów, Materiałów Edukacyjnych oraz Metodologii przez
Licencjobiorcę.

2.

Kursy Savvy Ed mogą być prowadzone wyłącznie przez lektorów, którzy odbyli Szkolenie zgodnie z §6.

3.

Licencjobiorca zobowiązuje się do:
a) przestrzegania zasad, jeśli chodzi o wiek uczestników Kursów Savvy Ed, liczebność grup, długość trwania zajęć, liczbę
zajęć, częstotliwość zajęć w Kursie Savvy Ed oraz innych zasad ujętych w Kwalifikatorze Savvy Ed (dalej: „Kwalifikator
Savvy Ed”);
b) nazywania grup uczących się w ramach Kursów Savvy Ed zgodnie z nazwami wskazanymi w Kwalifikatorze Savvy Ed;
c) prowadzenia dokumentacji dotyczącej Kursów Savvy Ed obejmującej: (i) Ankiety Satysfakcji Klienta, (ii) Standard
Metody Savvy Ed. Dokumentacja ta musi być przechowywana przez cały okres Roku Szkolnego, w którym
dokumentacja została stworzona. Wzory powyższych dokumentów dostępne są na Platformie. Licencjodawca
zastrzega sobie prawo wglądu do tej dokumentacji na każdym etapie Roku Szkolnego.

4.

Licencjobiorca zobowiązany jest przesłać Licencjodawcy po rozpoczęciu pierwszego Kursu Savvy Ed prowadzonego przez
Licencjobiorcę – w terminie wyznaczonym przez Licencjodawcę – nagranie (dalej „Nagranie”), na którym utrwalono
wybrane zajęcia prowadzone w ramach Kursu Savvy Ed przez Licencjobiorcę. Nagranie posłuży wyłącznie do dokonania
oceny przez Licencjodawcę, czy Kurs Savvy Ed prowadzony jest poprawnie od strony merytorycznej oraz, czy
Licencjobiorca przestrzega zasad wynikających z Metodologii. Licencjodawca dokona oceny na podstawie Nagrania oraz
przedstawi Licencjobiorcy swoje zalecenia, które Licencjobiorca zobowiązany jest uwzględnić lub potwierdzi, że nie ma
uwag do Nagrania. Licencjobiorca niezwłocznie uwzględnieni ewentualne zalecenia Licencjodawcy oraz – w terminie
wskazanym przez Licencjodawcę – dokona kolejnego Nagrania oraz prześle to Nagranie Licencjodawcy w celu dokonania
ponownej oceny, o której mowa w zd. 2. Procedura, o której mowa w niniejszym ustępie będzie powtarzana do momentu,
gdy Licencjodawca stwierdzi, że nie ma uwag do przesłanego Nagrania. Ocena trzech pierwszych Nagrań oraz
przedstawienie Licencjobiorcy zaleceń jest nieodpłatna. Ocena kolejnych Nagrań oraz przedstawienie Licencjobiorcy
zaleceń jest odpłatne zgodnie ze stawkami w Regulaminie Usług Metodycznych.

5.

Ocena Nagrań dokonywana jest zgodnie z kryteriami ujętymi w Standardzie Metody Savvy Ed dostępnym na Platformie
(dalej „Standard Metody Savvy Ed”).

6.

Licencjobiorca zobowiązany jest uzyskać zgody rodziców na udział uczestników Kursów Savvy Ed w Nagraniu oraz
utrwalanie ich wizerunku dla potrzeb oceny Nagrania przez Licencjodawcę. Wzór zgody, o której mowa w zd. poprzednim
znajduje się na Platformie. Uczestnicy Kursów Savvy Ed, których rodzice nie wyrazili zgody na udział w Nagraniu nie mogą
uczestniczyć w Nagraniu.

7.

Ust. 7 stosuje się odpowiednio do lektorów uczestniczących w Nagraniu.
[Szkolenia]
§6

1.

Wybrane przez Licencjobiorcę osoby odbędą szkolenia (dalej: „Szkolenia”) dla lektorów prowadzących Kursy Savvy Ed
(dalej: „Lektorzy”) zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

2.

Każdy Lektor prowadzący Kursy Savvy Ed odbędzie Szkolenie dla Lektorów przed rozpoczęciem pierwszego Roku
Szkolnego, w którym Lektor ten będzie prowadził Kursy Savvy Ed na poziomie pierwszym. Licencjobiorca (jeżeli jest osobą
fizyczną) lub inna osoba zatrudniona przez niego na dowolnej podstawie prawnej zobowiązana jest uczesniczyć w
pierwszym Szkoleniu dla Lektorów, w którym będą uczestniczyć Lektorzy prowadzący Kurs Savvy Ed u Licencjobiorcy. W
przypadku zakończenia stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia osoby, o której mowa powyżej (nie będącej
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Licencjobiorcą), wybrana przez Licencjobiorcę osoba będzie uczestniczyć w najbliższym Szkoleniu dla Lektorów, w którym
będą uczestniczyć Lektorzy prowadzący Kurs Savvy Ed u Licencjobiorcy.
3.

Każdy Lektor przed rozpoczęciem pierwszego Roku Szkolnego, w którym będzie prowadził Kursy Savvy Ed na poziomie
drugim i trzecim, weźmie udział w webinarium prowadzonym przez Licencjodawcę lub odbędzie Szkolenie prowadzone
przez Opiekuna Metody, o którym mowa w ust. 5.

4.

Szkolenia Lektorów, o których mowa w ust. 2, odbywają się na zasadach opisanych w Regulaminie Warsztatów
Lektorskich dostępnym na Platformie, w okresie od czerwca do września każdego roku, w terminach ustalonych przez
Licencjodawcę. Licencjodawca zobowiązuje się podać terminy Szkoleń Lektorów w danym roku w terminie do dnia 10
czerwca.

5.

Osoba zatrudniona przez Licencjobiorcę na dowolnej podstawie prawnej lub Licencjobiorca (jeżeli jest osobą fizyczną),
może uzyskać status Opiekuna Metody. Uprawnienia Opiekuna Metody dotyczą tylko poziomów, na których Opiekun
Metody prowadził Kurs Savvy Ed. Opiekun Metody uprawniony jest do prowadzenia Szkoleń Lektorów, przy czym
uprawnienie to dotyczy wyłącznie Lektorów prowadzących Kursy Savvy Ed u Licencjobiorcy. Zasady uzyskiwania statusu
Opiekuna Metody określa Regulamin Usług Metodycznych dostępny na Platformie.

6.

Szkolenia oraz niektóre czynności związane z uzyskaniem statusu Opiekuna Metody są odpłatne zgodnie z cennikiem
dostępnym na Platformie (dalej „Cennik”) oraz Regulaminem Usług Metodycznych.
[Metodologia oraz Know-How]
§7

1.

Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Metodologii oraz Know-How na potrzeby prowadzenia Kursów
Savvy Ed oraz ich promocji.

2.

Metodologia oraz Know-How zostaną udostępnione Licencjobiorcy w ramach materiałów dostępnych na Platformie.

3.

Licencjobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim Metodologii oraz Know-How. W przypadku
naruszenia zakazu, o którym mowa w zd. poprzednim Licencjodawca będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych od Licencjobiorcy.
[System Identyfikacji Zewnętrznej oraz Materiały]
§8

1.

Licencjobiorca otrzymuje na Platformie dostęp do Systemu Identyfikacji Zewnętrznej oraz Materiałów.

2.

System Identyfikacji Zewnętrznej obejmuje wytyczne dotyczące sposobu oznaczania placówek, w których prowadzone są
Kursy Savvy Ed.

3.

Materiały obejmują gotowe materiały informacyjne, graficzne, promocyjne i reklamowe, w tym m.in. grafiki, rysunki,
plakaty, banery, ulotki.

4.

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z
Materiałów na potrzeby prowadzenia, promocji, reklamy Kursów Savvy Ed, informowania o Kursach Savvy Ed oraz
oferowania ich potencjalnym klientom.

5.

Licencja, o której mowa w ust. 4 obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie oraz zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnym formacie zapisu cyfrowego;
b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz reemitowanie;
c) udostępnianie - na stronie internetowej, o której mowa w §9, z zachowaniem reguł przewidzianych w §9 - w taki
sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym

6.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian w Materiałach. Licencjobiorca może jednak
umieścić na Materiałach dodatkowe oznaczenia identyfikujące Licencjobiorcę i prowadzone przez niego Kursy Savvy Ed.

7.

Licencjobiorca uprawniony jest do tworzenia własnych materiałów informacyjnych, graficznych, promocyjnych i
reklamowych (dalej: „Materiały Licencjobiorcy”) w dowolnej formie. Materiały Licencjobiorcy mogą wykorzystywać Logo
na podstawie licencji, o której mowa w §10 oraz fragmenty Materiałów. Sposób wykorzystania i przedstawienia Logo
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musi odpowiadać wytycznym ujętym w księdze identyfikacji wizualnej dostępnej na Platformie (dalej: „Księga
Identyfikacji Wizualnej”).
8.

Każdy Materiał Licencjobiorcy podlega procedurze weryfikacji i akceptacji ze strony Licencjodawcy. Jakiekolwiek
wykorzystanie Materiałów Licencjobiorcy, które nie uzyskały akceptacji ze strony Licencjodawcy stanowi naruszenie
umowy oraz praw przysługujących Licencjodawcy. Projekty Materiałów Licencjobiorcy należy przesyłać do akceptacji w
formie elektronicznej na następujący adres: grafiki@edubears.pl. Licencjodawca w terminie 7 dni poinformuje
Licencjobiorcę czy dany Materiał Licencjobiorcy został zaakceptowany. Licencjodawca zastrzega sobie prawo odmowy
akceptacji Materiału Licencjobiorcy bez podania przyczyny.

9.

W przypadku wykorzystania przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek Materiału w postaci zmodyfikowanej, z zastrzeżeniem
ust. 6 zd. 2, lub jakiegokolwiek Materiału Licencjobiorcy bez uzyskania akceptacji Licencjodawcy, Licencjobiorca zapłaci
karę umowną w kwocie 500 zł za każdy przypadek takiego naruszenia, to jest za każdy wykorzystany Materiał lub Materiał
Licencjobiorcy naruszający wyżej wskazane zasady.
[strona internetowa]
§9
Licencjobiorca zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej, dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności w
zakresie nauczania j. angielskiego, informację o Kursach Savvy Ed, w szczególności umieścić na stronie głównej informację
o tym, że Licencjobiorca jest Akredytowanym Centrum Metody Savvy Ed oraz Logo zgodnie z wytycznymi dostępnymi na
Platformie (dalej: „System Identyfikacji w Internecie”).
[Logo]
§ 10
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy, z chwilą zawarcia umowy, licencji do korzystania i używania Logo dla celów
informacyjnych oraz związanych z promocją i reklamą Kursów Savvy Ed, w szczególności do:
a) umieszczania Logo na oznaczeniach wytworzonych zgodnie z Systemem Identyfikacji Zewnętrznej;
b) umieszczania Logo na stronie internetowej, zgodnie z Systemem Identyfikacji w Internecie;
c) umieszczania Logo na Materiałach Licencjobiorcy na zasadach opisanych w §8 ust. 7 i 8
d) posługiwania się Logo umieszczonym na Materiałach w ramach tych Materiałów.
[licencja na Materiały Edukacyjne]
§ 11

1.

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Materiałów
Edukacyjnych na potrzeby prowadzenia Kursów Savvy Ed.

2.

Licencja, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie oraz zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnym formacie zapisu cyfrowego;
b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz odtworzenie.
[aktualizacje]
§ 12

1.

Regulamin Warsztatów Lektorskich, Regulamin Usług Metodycznych, Standard Metody Savvy Ed, Kwalifikator Savvy Ed,
Księga Identyfikacji Wizualnej, System Identyfikacji Zewnętrznej, System Identyfikacji w Internecie, Cennik mogą ulegać
zmianom w trakcie obowiązywania umowy (dalej „Aktualizacje”).

2.

Aktualizacje będą publikowane na Platformie najpóźniej do końca stycznia przypadającego w roku, w którym rozpoczyna
się Rok Szkolny z początkiem którego Aktualizacje są obowiązujące dla Licencjobiorcy.

3.

Licencjodawca każdorazowo prześle drogą mailową informację o Aktualizacji w terminie 7 dni od publikacji Aktualizacji
na Platformie oraz wskaże Rok Szkolny, z początkiem którego Aktualizacje są obowiązujące dla Licencjobiorcy.

4.

Licencjobiorca zobowiązany jest stosować się do Aktualizacji począwszy od Roku Szkolnego wskazanego przez
Licencjodawcę zgodnie z ust. 3.
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5.

Zmiana Regulaminu Warsztatów Lektorskich oraz Regulaminu Usług Metodycznych nie powoduje konieczności
ponownego odbycia Szkoleń przez Lektorów prowadzących Kursy Savvy Ed oraz ponownego uzyskania statusu Opiekuna
Metody przez dotychczasowego Opiekuna Metody.
[terytorium i wyłączność]
§ 13

1.

Uprawnienia Akredytowanego Centrum Metody Savvy Ed, o których mowa w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem §9 oraz
oraz §13b, mają ograniczony zasięg terytorialny i dotyczą obszaru: __________________ (dalej: „Obszar Licencyjny”).

2.

Licencjobiorca zobowiązuje się do nieprowadzenia Kursów Savvy Ed poza Obszarem Licencyjnym z zastrzeżeniem §13b.
W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Licencjodawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia.

3.

Licencjodawca gwarantuje Licencjobiorcy – w okresie do dnia 30 listopada 2023 roku wyłączność na Obszarze
licencyjnym, co oznacza, że nie udzieli osobom trzecim – w wyżej wskazanym okresie – uprawnień Akredytowanego
Centrum Metody Savvy Ed w celu prowadzenia Kursów Savvy Ed w formie stacjonarnej, w odniesieniu do Obszaru
Licencyjnego z zastrzeżeniem ust. 8.

4.

Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3 wyłączność na Obszarze licencyjnym może automatycznie ulec wielokrotnie
przedłużeniu na kolejne następujące po sobie roczne okresy. Warunkiem przedłużenia wyłączności na każdy kolejny
roczny okres jest posiadanie przez Licencjobiorcę ____ lub więcej uczestników Kursów Savvy Ed w dniu rozpoczęcia się
każdego kolejnego rocznego okresu, o którym mowa w zd. pierwszym (dalej „Minimalna Liczba Kursantów”).

5.

Licencjodawca zapewnia Licencjobiorcy możliwość przedłużenia wyłączności w przypadku, gdyby Licencjobiorca nie
posiadał Minimalnej Liczby Kursantów zgodnie z ust. 4. Licencjobiorca uprawniony jest do utrzymania wyłączności w
rocznym okresie, w odniesieniu, do którego wymóg Minimalnej Liczby Kursantów nie został spełniony, pod warunkiem
zapłaty na rzecz Licencjodawcy kwoty liczonej wg. następującego wzoru: 100 zł + VAT x liczba uczestników Kursów Savvy
Ed brakująca do uzyskania Minimalnej Liczby Kursantów. Aby skorzystać z powyższego uprawnienia Licencjobiorca złoży
Licencjodawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia się rocznego okresu, w którym
Licencjobiorca nie spełnił wymogu Minimalnej Liczby Kursantów. Z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie
Licencjobiorca może skorzystać dwukrotnie w czasie obowiązywania umowy.

6.

Kwota, o której mowa w ust. 5 płatna będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Licencjodawcę po otrzymaniu
oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez Licencjobiorcę. Opłata zostanie
uiszczona na konto bankowe wskazane na fakturze.

7.

W przypadku jednorazowego braku przedłużenia wyłączności na kolejny roczny okres zgodnie z ust. 4 lub 5,
Licencjobiorca nie będzie uprawniony do ponownego uzyskania wyłączności w przypadku posiadania w późniejszym
czasie Minimalnej Liczby Kursantów ani nie będzie także uprawniony do ponownego uzyskania wyłączności korzystając z
uprawnienia wskazanego w ust. 5.

8.

Wyłączności, o której mowa w ust. 3 i 4 nie narusza udzielenie przez Licencjodawcę uprawnień objętych niniejszą umową
na rzecz niepublicznych podmiotów, które wykorzystują Metodę do nauczania j. angielskiego stanowiącego jedynie część
programu nauczania lub programu wychowawczego realizowanego przez te podmioty (dalej: „Zamknięte
Licencjonowane Ośrodki Metody Savvy Ed”).
[Kursy Savvy Ed w szkołach]
§ 13a

1.

Uprawnienia Akredytowanego Centrum Metody Savvy Ed zostają udzielone także w celu prowadzenia Kursów Savvy Ed
na terenie szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż Licencjobiorca na zlecenie tych podmiotów. W
takim przypadku Licencjodawca zobowiązuje się umożliwić Licencjobiorcy zakup Zestawów Kursanta w celu ich dalszej
odsprzedaży/nieodpłatnego przekazania podmiotom prowadzącym szkoły podstawowe.

2.

Sprzedaż/nieodpłatne przekazanie przez Licencjobiorcę Zestawów Kursanta podmiotom, o którym mowa w ust. 1 nie
będzie stanowiło naruszenia umowy uprawniającego Licencjodawcę do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia. W tym przypadku §3 ust. 2 nie znajduje zastosowania.
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3.

W przypadku prowadzenia Kursów Savvy Ed na terenie szkół podstawowych zgodnie z ust. 1, zastosowanie znajdują
wszelkie zasady dotyczące prowadzenia Kursów Savvy Ed, w szczególności zasady opisane w Standardzie Metody Savvy
Ed oraz zasady kwalifikacji do grup Savvy Ed.
[siła wyższa i nauczanie zdalne]
§ 13b

1.

W przypadku, gdy prowadzenie Kursów Savvy Ed w formie zajęć stacjonarnych, zgodnie z §1 ust. 4, będzie (formalnie lub
faktycznie) niemożliwe, wówczas Licencjodawca uprawniony jest do podjęcia decyzji o uruchomieniu Kursów Savvy Ed w
formie zdalnej (dalej: „Nauczanie Zdalne”). Licencjodawca niezwłocznie powiadomi Licencjobiorcę w formie mailowej lub
w innej formie o uruchomieniu Nauczania Zdalnego.

2.

Licencjobiorca rozpocznie prowadzenie Kursów Savvy Ed w formie Nauczania Zdalnego w terminie 7 dni od
zawiadomienia przez Licencjodawcę o uruchomieniu Nauczania Zdalnego oraz będzie kontynuował Nauczanie Zdalne aż
do ustania Siły Wyższej, przy czym Licencjobiorca jest uprawniony do kontynuowania Nauczania Zdalnego także przez
kolejne 14 dni po ustaniu Siły Wyższej. Licencjobiorca uprawniony jest do kontynuowania Nauczania Zdalnego po upływie
terminu, o którym mowa w zd. poprzednim, jeżeli Licencjodawca wyda w tym zakresie rekomendację. Nauczanie Zdalne
może być w takim przypadku kontynuowane przez okres wskazany przez Licencjodawcę. Okres ten może ulec
przedłużeniu.

3.

Licencjobiorca zobowiązuje się prowadzenia Nauczania Zdalnego poprzez prowadzenie przez Lektora zajęć online z
wykorzystaniem ogólnodostępnych platform do wideokonferencji i spotkań online (dalej: „Lekcje Online”);

4.

Każda Lekcja Online zastępuje jedne zajęcia stacjonarne w ramach Kursu Savvy Ed.

5.

Nauczanie Zdalne może być prowadzone w odniesieniu do kursantów, którzy uczestniczyli w Kursach Savvy Ed
prowadzonych przez Licencjobiorcę w formie stacjonarnej przed dniem wystąpienia Siły Wyższej oraz w odniesieniu do
kursantów, którzy nie uczestniczyli w Kursach Savvy Ed prowadzonych przez Licencjobiorcę w formie stacjonarnej przed
dniem wystąpienia Siły Wyższej i chcą rozpocząć Kurs Savvy Ed w formie Nauczania Zdalnego, pod warunkiem, że
opiekunowie prawni tych kursantów wyrażają chęć uczestnictwa kursantów w Kursach Savvy Ed w formie stacjonarnej
po ustania Siły Wyższej a ich uczestnictwo w tych kursach będzie możliwe biorąc pod uwagę aktualne oraz planowane
miejsce zamieszkania kursanta oraz dostępność miejsc w grupach, w których Licencjobiorca prowadzi zajęcia w ramach
Kursu Savvy Ed.

6.

Licencjodawca zobowiązuje się zapewnić w miarę możliwości wsparcie przy organizacji Lekcji Online w szczególności
poprzez:
a) opracowanie sugestii, co do sposobu przeprowadzenia Lekcji Online,
b) przygotowanie dodatkowych Materiałów Edukacyjnych, które posłużą do prowadzenia Lekcji Online,
c) organizację dla lektorów dodatkowych szkoleń oraz pokazowych zajęć z wykorzystaniem ogólnodostępnych
platform do wideokonferencji i spotkań online poświęconych prowadzeniu Lekcji Online.

7.

W przypadku Nauczania Zdalnego odpowiednie zastosowanie mają wszelkie zasady dotyczące kwalifikacji Kursantów do
grup Savvy Ed, w tym dotyczące ograniczenia liczebności grup, długości trwania zajęć, liczby zajęć oraz częstotliwości
zajęć w Kursie Savvy Ed.

8.

W przypadku uruchomienia Nauczania Zdalnego Licencjodawca – do czasu zakończenia Nauczania Zdalnego przez
Licencjobiorcę - rozszerza licencję na korzystanie z Materiałów Edukacyjnych, o których mowa w §11 oraz udziela licencji
na korzystanie z Metody, w takim zakresie, że Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Materiałów Edukacyjnych
oraz Metody poprzez prezentowanie Materiałów Edukacyjnych oraz publikacji i materiałów wchodzących w skład Metody
w ramach prowadzonych przez niego Lekcji Online.

9.

Korzystanie z Materiałów Edukacyjnych, o których mowa w §11 oraz Metody w ramach licencji, o której mowa w ust. 11
musi być zgodne z wytycznymi Licencjodawcy.

10. W przypadku uruchomienia Nauczania Zdalnego Licencjobiorca we wszystkich przypadkach, kiedy konieczne jest
przesłanie do Licencjodawcy Nagrania zajęć, utrwala na Nagraniach przebieg Lekcji Online zamiast zajęć stacjonarnych.
W takim przypadku po stronie Licencjobiorcy leży uzyskanie odpowiednich zgód od kursantów oraz lektorów
prowadzących zajęcia.
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[Wynagrodzenie]
§ 14
1.

Z tytułu wszystkich świadczeń Licencjodawcy składających się na udzielenie uprawnień Akredytowanego Centrum
Metody Savvy Ed, w tym w szczególności udzielenia uprawnień dotyczących korzystania z Metodologii, Know-How,
licencji dotyczącej korzystania z Logo oraz licencji dotyczącej korzystania z Materiałów oraz Materiałów Edukacyjnych, na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie, Licencjodawca otrzyma wynagrodzenia (dalej:
„Wynagrodzenie”) w wysokości ______________ + 23% VAT. Wynagrodzenie będzie płatne w _____ ratach po _______
+ 23%VAT począwszy od miesiąca _______________ 2021.

2.

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych 10 ego dnia miesiąca, w terminie 14 dni od ich
otrzymania przez Licencjobiorcę. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

3.

Licencjobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej.
[okres obowiązywania umowy]
§ 15

1.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 30 czerwca.

2.

Umowa może zostać wypowiedziana przez Licencjodawcę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia,
jeżeli Licencjobiorca nie uruchomi Kursu Savvy Ed w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym najpóźniej powinien się
rozpocząć Rok Szkolny, zgodnie z §1 ust. 4.

3.

Umowa może zostać wypowiedziana przez Licencjodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadkach
wymienionych w umowie oraz w innych przypadkach istotnego naruszenia postanowień umowy przez Licencjobiorcę, a
w szczególności:
a) wykorzystania Metody, lub jej poszczególnych elementów, do celów innych niż przewidziane w umowie, w tym
do prowadzenia zajęć innych niż Kursy Savvy Ed, w szczególności poza Obszarem Licencyjnym lub w formie
niestacjonarnej (np. webinariów) z zastrzeżeniem §13b;
b) dokonywania zwielokrotnień Zestawów lub ich poszczególnych elementów w postaci analogowej lub cyfrowej;
c) wykorzystania Know How lub Metodologii do tworzenia własnych metod nauczania lub prowadzenia innych
zajęć niż te prowadzone w ramach Kursów Savvy Ed;
d) naruszenia zasad wskazanych w §3 ust. 4 umowy;
e) zalegania przez Licencjobiorcę z płatnościami wynikającymi z umowy lub związanymi z realizacją umowy, gdy
łączny okres zaległości z płatnościami wynikającymi z wszystkich faktur wystawionych przez Licencjodawcę w
ciągu 12 kolejnych miesięcy wynosi 60 dni.

4.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Licencjobiorca traci wszelkie przewidziane w niniejszej umowie uprawnienia
dotyczące Metody, jej elementów a także Pakietu Licencyjnego, w tym udzielone licencje oraz uprawnienia do korzystania
z Know-How i Metodologii. W przypadku, gdyby mimo utraty uprawnień, o których mowa w zd. poprzednim,
Licencjobiorca nadal prowadził zajęcia z wykorzystaniem Metody, Licencjobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary
umownej – za każdy miesiąc prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Metody – w kwocie 10,000.00 zł.
[dane osobowe]
§ 16

1.

Licencjobiorca zobowiązuje się do uzyskania zgód na przetwarzanie danych osobowych dotyczących wszystkich
pracowników, współpracowników Licencjobiorcy, w tym Lektorów oraz uczestników Kursów Saavy Ed i ich opiekunów
prawnych – przed wprowadzeniem danych tych osób do Platformy.

2.

Wzory oświadczeń, obejmujących zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na Platformie.
Licencjobiorca obowiązany jest stosować wzorce oświadczeń, o których mowa w zd. poprzednim.

3.

Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą wobec
Licencjodawcy, w razie nieuzyskania zgód, o których mowa w ust. 1 lub niezastosowania się do postanowień ust. 2.
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[Postanowienia końcowe]
§ 17
1.

Licencjodawca zastrzega sobie prawo dokonania kontroli dotyczącej przestrzegania przez Licencjobiorcę warunków
niniejszej umowy. W tym celu Licencjodawca może w szczególności wezwać Licencjobiorcę do złożenia stosownych
wyjaśnień, przedstawienia niezbędnej dokumentacji lub dokonania kolejnego Nagrania. §5 ust. 4 zd. 2 oraz ust. 5-7
stosuje się odpowiednio.

2.

Wszelka korespondencja mailowa do Licencjobiorcy, w tym m.in. wszelkie oświadczenia Licencjodawcy, informacje
dotyczące realizacji umowy oraz faktury elektroniczne będą kierowane na następujący adres mailowy:
_____________________.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności
przemysłowej.

4.

Ewentualne spory zaistniałe między Stronami na tle umowy będą rozstrzygane polubownie. W razie braku możliwości
polubownego załatwienia sprawy, Strony poddają zaistniałe między nimi spory jurysdykcji sądu właściwego ze względu
na siedzibę Licencjodawcy.

5.

Wszelkie zmiany umowy, jak również wypowiedzenie umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.

Licencjodawcy przysługuje prawo cesji wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

7.

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

Licencjodawca

Licencjobiorca

9

