Umowa uczestnictwa w kursie Akademia Nauki Madison
Skrócony regulamin Akademii Nauki Madison

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna:

Imię i nazwisko kursanta:

……………………………………………....
Telefon kontaktowy

……………………………............
Adres e-mail

…………………………………………
Adres zamieszkania

……………………………………

…………………………………………………………………………………………
Szkoła i klasa na dzień rozpoczęcia kursu....................................................................
1. Deklaruję uczestnictwo w nauce (zakreślić odpowiednie):
angielskiego/niemieckiego/hiszpańskiego/matematyki/fizyki/chemii
2. Na okres: roku szkolnego .......................................................................................
3. W zajęciach: grupowych/ indywidualnych
stacjonarnych/online
4. W kursie najbardziej zależy mi na:..........................................................
.........................................................................................................................

5. Dostępność
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem kursów w Akademii Nauki
Madison i akceptuję treść regulaminu.
……………………………………….
data i podpis

…………………………………..
podpis pracownika szkoły

*Oświadczam, że zapoznałem się z polityką firmy dot.RODO.
*Nauczyciel ponosi odpowiedzialność cywilną za dziecko tylko w czasie odbywania zajęć.

&1
Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu dla danej grupy. Zmiana harmonogramu wymaga
zgody większości grupy.
&2
Opłaty za zajęcia dokonuje się w 2 ratach za każdy semestr według następującego harmonogramu:
Rata I – wpisowe przy zapisie na kurs
Rata I – do 15.02.2021r.
Rata II - do 15.10. 2020r.
Rata II – do 15.03. 2021 r.
&3
Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs, lecz na prośbę słuchacza lektor może
udzielić bezpłatnej konsultacji w celu uzupełnienia wiedzy z zaległego tematu. Słuchacz zobowiązany jest
poinformować telefonicznie o planowanej nieobecności z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem. Odwołanie/
przeniesienie zajęć musi być potwierdzone przez pracownika biura Akademii. W przypadku zajęć indywidualnych,
jeśli o nieobecności Słuchacz poinformuje w dniu zaplanowanej lekcji, liczy się ona jako odbyta i opłata za nią jest
obowiązkowa.
&4
W przypadku nieobecności lektora, zastępuje go inny nauczyciel . Ewentualnie, za zgodą większości słuchaczy zajęcia
przeprowadza się w innym terminie.
W uzasadnionych sytuacjach możliwa jest zmiana lektora prowadzącego kurs.
Słuchacz zobowiązuje się nie działać na szkodę innych słuchaczy i nie rozpowszechniać informacji z przebiegu
zajęć.
&5
Słuchacz jest zobowiązany poinformować z miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze dokonania zmian lub rezygnacji z
kursu. Taką możliwość dopuszcza się jedynie w sytuacjach losowych. Wówczas opłata obowiązuje za zajęcia do
momentu wygaśnięcia umowy. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej. (formularz odstąpienia od umowy
znajduje się na stronie www.madison.edu.pl)
&6
W przypadku zastrzeżeń co do prowadzonych zajęć, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować
dyrektora osobiście lub telefonicznie pod nr 607 385 776. Po uzgodnieniu z dyrekcją można zmienić formę
zajęć z grupowych na indywidualnych oraz odwrotnie
&7
Płatności można dokonywać gotówką w biurze lub przelewem na konto
Pekao 90 1240 5123 1111 0010 5392 9315
&8
Zgodnie z polityką RODO zabrania się uczestnikom kursu rejestrowania przebiegu zajęć na nośnikach informacji.
&9
Postępy słuchacza, jego frekwencja oraz zachowanie w czasie zajęć będą do wglądu w
e-dzienniku ActiveNow lub mogą być omówione osobiście z lektorem bądź dyrektorem Akademii.
&10
Postęp w nauce monitorowany jest regularnie, niezależnie od poziomu językowego i wieku słuchaczy, poprzez oceny za
quizy, testy, prezentacje, projekty. Kursant jest zobowiązany do systematycznego odrabiania pracy domowej.
&11
Podpisując niniejszą umowę, rodzice oraz kursanci biorący udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez
Akademię wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach reklamowych ANM.
&12
W sytuacjach wyjątkowych mając na uwadze zalecenia i ograniczenia wynikające z aktów prawnych, plan lekcji oraz
sposób ich przeprowadzania zostanie dostosowany do sytuacji panującej w kraju zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wówczas odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

