
 

 

 

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH 
w CELESTYNOWIE 

ul. Otwocka 26 B 
05 -430 Celestynów 

tel. 0501 560 790 fax: 022 / 789 81 34 e - mail: kontakt@aiwasiewicz.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam udział w kursie : 

/ nazwa kursu / 

organizowanym przez Szkołę Języków Obcych w Celestynowie w roku szkolnym
 

Miejsce odbywania się zajęć:  
Dane osobowe : 

Imię i nazwisko 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

Pesel 

 

Adres zamieszkania , 
telefon 

 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do użytku         
wewnętrznego Szkoły Języków Obcych w Celestynowie. 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana / ny po zapoznaniu się z zasadami 
uczestnictwa w kursach Szkoły Języków Obcych w Celestynowie oświadczam, iż zobowiązuję się do ich              
przestrzegania i regulowania płatności zgodnie z regulaminem.* 



W odniesieniu do dzieci i młodzieży zobowiązanie podejmują rodzice lub 
opiekunowie prawni. 

, dnia. 

/ własnoręczny podpis / 



Zasady uczestnictwa w kursach Szkoły Języków Obcych 

Płatność za kursy: 

1. Słuchacz dokonuje płatności za miesiąc z góry. Wysokość płatności zależy od ilości zajęć w              
danym miesiącu, wg stawki godzinowej zgodnie z cennikiem ( zał. do karty zgłoszenia.) 
2. Słuchacz zobowiązany jest do opłacenia kwoty za dany miesiąc do 5 dnia danego miesiąca. 
3. Słuchacz zalegający z zapłatą jakiejkolwiek należności za kurs dłużej niż 14 dni kalendarzowych             
zostaje zawieszony w prawie do uczestnictwa w zajęciach do momentu uregulowania należnej płatności. 
4. Słuchacz, który zapisuje się na kurs po jego rozpoczęciu płaci należność w wysokości             
zmniejszonej proporcjonalnie do pozostałych jeszcze zajęć. 
5. Wszelkich wpłat należy dokonywać gotówką w godzinach pracy biura szkoły lub przelewem na             
konto : BZ WBK O / OTWOCK 37 1090 1753 0000 0001 0462 3724. Potwierdzenie przelewu należy                 
przekazać do biura szkoły osobiście lub przesłać faxem. 

Organizacja kursu 

6. Nieobecność słuchacza na zajęciach nie zwalnia z wnoszenia odpłatności za wszystkie zajęcia w             
danym miesiącu. 
7. Jeżeli nikt ze słuchaczy nie pojawi się na zajęciach w ciągu ich pierwszych 15 minut, zajęcia te                 
mogą się nie odbyć. W takim przypadku zajęcia te nie są odrabiane w ramach kursu. 
8. Jeżeli zajęcia nie odbyły się ( z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt 8 ) szkoła uzgadnia ze                 
słuchaczami inny termin zajęć lub zwracana jest należność za te zajęcia. 
9. Szkoła zapewnia zaopatrzenie uczestników kursu w podręczniki. Za podręczniki płacą słuchacze. 
10. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu bez podania przyczyny. 

1 i. Słuchacze Szkoły Języków Obcych zobowiązani są do sumiennego przygotowywania się do zajęć. 
12. Słuchacz, który w sposób nagminny nie przygotowuje się do zajęć, lub którego zachowanie jest              
sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego może zostać skreślony z listy            
uczestników kursu prowadzonego przez Szkołę. 
13. Szkoła zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wewnętrznych testów sprawdzających         
wiedzę słuchaczy po zakończeniu semestru nauki, jak również do sprawdzania przygotowania do zajęć             
w trakcie ich trwania. 
14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalach szkoły. 
15. Uczestnicy kursu proszeni są o przestrzeganie zasad czystości i porządku w budynku szkoły i jej 
otoczeniu. 

Rezygnacja z. kursu : 

16. Słuchacz ma prawo zrezygnować z kursu. 
17. Słuchacz rezygnujący z kursu po rozpoczęciu kolejnego miesiąca nauki tj. po 5 danego miesiąca 
nie może domagać się zwrotu opłaty wniesionej za kurs. 
18. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące sposobu funkcjonowania szkoły i pracy lektorów proszę 
zgłaszać do dyrektora szkoły w trakcie pracy biura szkoły. 
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

Podpis organizatora i pieczęć 


