
Umowa uczestnictwa w kursię języka obcego

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna;

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

1. Deklaruję uczestnictwo w nauc€ języka (zakreśtić odpowiednĘl
an gietskiego/niemieckiego/hiszpańskiego/rosyj skiego

2. Na okres: całego rokrr/semestru zimowego/semestru letniego

3. W zajęciach: grupowych/ indywidualnych

Imię i nazwisko kursanta:

§zkoła i klasa do której u§zęszoza kursant

Cświadczam , że zapłrnŃarr/em się z Regulaminem kursu językowego

W C*rrt o* językórv Obcych Madison. AkcepĘę treśó regulaminu.

data i podpis podpis pracownika szkoły

*Nnucryciel ponosi odpowiedzialność cywilną za dziecko Ęlko w czasie odbywania zajęć,



§krócony regulamin kursu językowego
&1

Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu dla danej grupy, Zmiana harmonogramu

wymaga zgody większości grupy.
&2

Zajęcia dodatkowe indywidualne odbywają się po ustaleniu terminu przez szkolę językową ikursanta,

Odptatirość za lekcje lndywidualne dokoirywarra jest w systemie 2 miesięćzny do przodu.

Za zajęcia grupowe płaci się w systemie 3

na dni:
Rata l - wpisowe pny zapisie na kurs

Rata ll _ do 15,10.2017r.
Rata lll- do 15,11. 2017 r.

&3
rat za §emestr, Terminy płatności poszczegóinych rat wypadają

Rata l - do 15.02. 2018 r,

Rata ll * do 15.03" 2018 r.

Rata lll - do 15 04. 2018 r.
&ą

Nieobecność na zajęciach nie stanowi pod$tawy do zmniejszenia opłaty za kurs, lecz na proŚbę słuchacza

zobowiąeuje lektora do udzielenia bezpłatnej konsultacji w celu uzupełnienia zaległego tematu,

5luchacz zobowiązany jest polnformować telefonicrnie biuro CIOM o planowanej nieobecnoŚci

z minimum 24 godzinnym wypreedzeniem, Odwołanie/ pneniesienie zaięć musi być potwierdrone przez

pracownika biura szkoiy. W przypadku zaięć indywidualnych, jeśli o nieobecności §łuchacz poinformuje

w dniu zaplanowanej lekcji, liczy się ona jako odbyta i oplata ea nią jest obowiąrkowa,
&5

W przypadku nieobecności lektora, zajęcia przeprowadza inny nauczyciel wskazany przez dyrektora CJOM.

Ewentualnie, za zgodą większości słuchaczy zajęcia pneprowadza się w innym terminie, W uzasadnionych

§Ytuacjach możliwa jest zmiana lektora prowadzącego kurs,

Słuchacz zobowiązuje się nie działać na szkodę innych słuchaczy i nie rozpowsrechniaĆ informacji

z przebiegu zajęć.

Słuchacz jest zobowiązany poinformować, ,i"rię.*i, wyprzedzeniem o zamiarze dokonania zmian lub

rezygnacji r kursu. Taka sytuacja możliwa je§t w przypadkach losowych" Wówczas opłata obowiązuje za

zajęcia do momentu wygaśnięcia umowy. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej,

W przypadku zastrreżeń co do prowadzonv.t,, ,rjęe,l]leży o tym fakcie'poinformować dyrektora szkoły

osobiście lub telefonicznie pod nr 607 385 776,bądź menedżera nrtel: 575 891 123"
.&8

opłata za kurs nie obejmuje podręczników. Płatności można dokonywać gotówĘ w biurze lub przelewem,

na konto Alior; 40 2490 0005 0000 4500 8154 9983 lub 90 1240 5123 1111 0010 5392 93t5 Pekao.

Zabrania §ię ucze§tnikom kursu rejestrowrni. pr.uU[|u zajęć na nośnikach informacji"
&10

Postępy słuchacea, jego frekwencja oraz zachowanie w czasie zajęĆ mogą byĆ omawiane osobiŚcie

z lektorem bądź dyrektorem szkoty.
&11 ,

postĘp w nauce monitorowany je§t regularnie, nierależnle od poziomu językowego i wieku sluchaczY.

poprzez o§ęny ra quizy, te§ty, prezentacje, projekty. Kur§ant jest zobowiąaany do systematyczne8o

odrabiania pracy domowej.
&tż

Rodzice oraz kursanci biorący udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez CJOM wyraŻają zgodę

na publikowanie swoich zdjęć w materiałach promocyjnych CJOM.


