Studium Oświatowe „Tutor” w Toruniu
Toruń, ul. Warszawska 14/2
e-mail: tutor@tutor.torun.pl

tel. 797-082-406

DEKLARACJA UCZESTNIKA KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO
DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
w roku szkolnym 2022/2023
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Niniejszym deklaruję udział córki / syna w kursie przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty
i zobowiązuję się do dokonania wpłaty za kurs zgodnie z poniższym wyborem:
PRZEDMIOT

Język polski

Język angielski

Matematyka

Opłata za udział w zajęciach z trzech przedmiotów (120 godz. lekc.)
2400 zł

wpłata jednorazowa − z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 120 zł
(cena kursu przed bonifikatą wynosi 2520 zł)
płatna w terminie do 5.09.2022 lub w dniu złożenia deklaracji

2460 zł

wpłata rozłożona na dwie raty: 2 x 1230 zł, płatna w terminach: I rata do 5.09.2022
lub w dniu złożenia deklaracji; II rata do 30.11.2022

2520 zł

wpłata rozłożona na cztery raty: 4 x 630 zł, płatna w terminach: I rata do 5.09.2022
lub w dniu złożenia deklaracji; II rata do 15.10.2022; III rata do 15.11.2022;
IV rata do 15.12.2022

Opłata za udział w zajęciach z dwóch przedmiotów (72 godz. lekc. – od 8.10.2022)
1440 zł

wpłata jednorazowa − z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 80 zł
(cena pełnego kursu przed bonifikatą wynosi 1680 zł) oraz po odliczeniu wartości odbytych
zajęć płatna w dniu złożenia deklaracji

1480 zł

wpłata rozłożona na dwie raty: 2 x 740 zł, płatna w dniu złożenia deklaracji;
II rata do 30.11.2022

1520 zł

wpłata rozłożona na cztery raty: 4 x 380 zł
płatna w terminach: I rata w dniu złożenia deklaracji;
II rata do 15.10.2022; III rata do 15. 11.2022; IV rata do 15.12.2022

Opłata za udział w zajęciach z jednego przedmiotu (38 godz. lekc. – od 1.10.2022)
760 zł

wpłata jednorazowa − płatna w dniu złożenia deklaracji

780 zł

wpłata rozłożona na dwie raty: 2 x 390 zł, płatna w terminach: I rata
w dniu złożenia deklaracji; II rata do 30.11.2022

jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie raz w tygodniu na mój adres e-mail oraz adres e-mail dziecka
informacji podsumowującej każde zajęcia.

REGULAMIN
1. Zajęcia prowadzone są w budynku IV LO w Toruniu przy ul. Warszawskiej 1/5 w wybrane soboty
zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku, gdy sytuacja epidemiczna nie będzie pozwalała na prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym, będą one realizowane online w tych samych
terminach, jak planowane zajęcia stacjonarne. Plan zajęć jest zawsze aktualizowany na stronie internetowej www.tutor.torun.pl oraz przekazywany jest drogą elektroniczną na adres e-mail rodziców uczestników kursu.
2. Planowany termin rozpoczęcia zajęć kursu to sobota 24.09.2022 r. lub kolejna. Niezależnie od dnia
rozpoczęcia kursu wszystkie zajęcia będą przeprowadzone. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest
utworzenie ok. 15-osobowej grupy kursowej. Grupy będą liczyć po ok. 20 osób (maksymalnie
22 osoby).
3. Cena kursu obejmuje materiały dydaktyczne – poradniki i zestawy zadań z oferty wydawniczej Oficyny Wydawniczej „Tutor”:
1) Jak to napisać? Poradnik i ćwiczenia dla każdego ucznia;
2) Jak to odczytać? Lektury obowiązkowe i uzupełniające;
3) Egzamin 8-klasisty z Tutorem. Zestawy zadań z języka polskiego;
4) Egzamin 8-klasisty z Tutorem. Zestawy zadań z matematyki.
4. Opłatę za kurs lub wpłatę pierwszej raty należy dokonać w terminie do dnia 5.09.2022 r. lub w dniu
złożenia deklaracji
gotówką w biurze Studium Oświatowego „Tutor” w Toruniu przy ul. Warszawskiej 14/2
lub przelewem na konto 56 1020 5011 0000 9102 0014 7942.
W przypadku zapisu po tym terminie wpłaty należy dokonać w momencie składania deklaracji.
5. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KURSIE
Nieobecność na zajęciach nie oznacza rezygnacji z kursu.
Uczestnik kursu ma prawo do rezygnacji z udziału w kursie i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty
pomniejszonej o koszt odbytych zajęć oraz otrzymanych podręczników.
Informację o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej w biurze Studium Oświatowego „Tutor”
lub przesłać ją e-mailem pod adres tutor@tutor.torun.pl. Ewentualny zwrot opłaty dokonywany
jest przelewem na konto, z którego dokonano wpłaty lub na konto wskazane w rezygnacji.
Deklaracja uczestnika/rodzica.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przekazanych w niniejszej
deklaracji zgłoszeniowej. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zgłoszenia
do udziału w kursie jest Studium Oświatowe „Tutor” – Zdzisław Głowacki, NIP 879-001-58-26. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane są tylko w celach związanych z czynnościami dokonywanymi w ramach udziału w kursie.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem kursu organizowanego przez Studium
Oświatowe „Tutor” oraz zobowiązuję się dokonać wpłaty za udział w zajęciach w wyżej wyznaczonych
terminach.
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