Deklaracja udziału w zajęciach językowych

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: …........................................................................
e-mail: …..........................................................................
Informacje opcjonalne wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych:
Telefon: …........................................

Inne dane kontaktowe:

…..................................................................................................................................
Informacje obligatoryjne dla osób niepełnoletnich:
Rok urodzenia uczestnika zajęć: ...........................
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ...........................................................................
Telefon lub inny kontakt do opiekuna prawnego: ….....................................................
1. Zajęcia prowadzi podmiot spółki cywilnej ORIENT ACADEMY, pod nazwą
Szkoła Języka Japońskiego SENSEI zwana dalej Szkołą.
2. Szkoła zobowiązuje się do prowadzania zajęć na poziomie zaawansowania,
w liczbie godzin, w terminach oraz w cenie oraz w sposób stacjonarny albo on
- line określonych łącznie przy każdym kursie.
3. Szkoła ogłasza dni wolne od zajęć z powodu świąt lub innych zdarzeń z
przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem, zachowując przy tym łączną
liczbę godzin zajęć określoną w sposób podany w punkcie powyżej.
4. Szkoła zobowiązuje się do rozpoczęcia każdego cyklu zajęć jeżeli zbierze się
grupa co najmniej 4 uczestników. Maksymalna liczba uczestników
pojedynczej grupy wynosi 8 osób.
5. Zajęcia są kontynuowane w kolejnych cyklach kwartalnych lub semestralnych
bez konieczności wypełniania następnej deklaracji uczestnictwa; rezygnację z
kolejnego cyklu należy zgłosić lektorowi lub Szkoły nie później niż na dwa
tygodnie przed zakończeniem bieżącego cyklu zajęć (semestru).
6. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć pomiędzy cyklami
(semestrami) oraz do zmiany cennika zajęć dla nowych cyklów kwartalnych
lub semestralnych z zachowaniem obowiązku poinformowania uczestników
zajęć o zmianach z wyprzedzeniem dwutygodniowym.
7. Zajęcia są rozliczane w cyklu miesięcznym lub za okres semestralny lub inny
określony odrębnie dla kursów wakacyjnych i specjalnych.
8. W przypadku zdecydowania się na system opłat miesięcznych, pierwsza
wpłata obowiązuje do dnia rozpoczęcia zajęć. Każdą następną wpłatę należy
uiścić w terminie do 30 dni od poprzedniej wpłaty.

9. W przypadku zdecydowania się na system opłat miesięcznych, uczestnik
zajęć zobowiązany jest do dokonywania regularnych wpłat aż do końca
trwania danego semestru. Obowiązek ten jest niezależny od frekwencji
uczestnika zajęć lub rezygnacji z danego kursu.
10.Opłata wnoszona jest na konto ORIENT ACADEMY:
11.BANK ING 59 1050 1575 1000 0092 8039 3464
ORIENT ACADEMY s.c. ul. Saperów 2a, 53-151 Wrocław
Tytułem: Opłata za zajęcia języka …, imię i nazwisko uczestnika, opłata za cały
kurs z góry lub numer aktualnie opłacanej raty
12. Na życzenie wpłacającego wystawiany jest rachunek.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulamin zajęć i zobowiązuję się go
przestrzegać:

….....................................................................
.
Data i podpis uczestnika (w wypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica
bądź prawnego opiekuna)
Wyrażam zgodę:
.
….....................................................................
Data i podpis uczestnika (w wypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica
bądź prawnego opiekuna)

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
1) administratorem Twoich danych osobowych jest ORIENT ACADEMY
s.c., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Saperów 2a,
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu niezbędnym do
prowadzenia danych zajęć na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
3) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą
również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na
to odrębną zgodę,
4) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach
prowadzonych przez Szkołę,

5) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu,
6) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
Wyrażam zgodę:
….........................................................................
.
Data i podpis uczestnika (w wypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica
bądź prawnego opiekuna)

Proszę zaznaczyć właściwy kurs:

❑ Poziom: początkujący (A1/I), dla dzieci w wieku 11-14 lat
Kurs standardowy, ON-LINE, prowadzony w języku polskim
Zajęcia po 60 minut, raz w tygodniu.
Czas trwania: 20 spotkań (październik 2022 - luty 2023)
Termin: wtorki, 18:30-19:30 (start 4 październik, koniec 14 luty)
Cena za cały kurs przy jednorazowej opłacie z góry: 899 zł
Cena za jeden miesiąc (średnio 4 zajęcia w miesiącu): 189 zł
Możliwość kontynuacji kursu od lutego 2023.

❑ Poziom: początkujący (A1/I), dla osób w wieku 15+ lat
Kurs standardowy, ON-LINE, prowadzony w języku polskim
Zajęcia po 90 minut, raz w tygodniu.
Czas trwania: 20 spotkań (październik 2022 - marzec 2023)
Termin: poniedziałki, 17:30-19:00 (start 17 październik, koniec 13 marca)
Cena za cały kurs przy jednorazowej opłacie z góry: 999 zł
Cena za jeden miesiąc (średnio 4 zajęcia w miesiącu): 209 zł
Możliwość kontynuacji kursu od marca 2023.

