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

tel. 603-929-227

DEKLARACJA UCZESTNIKA KURSU MATURALNEGO

CHEMIA
klasa I / klasa II / klasa maturalna / absolwent
........................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KURSU

........................................................................................................................................................
IMIONA RODZICÓW

........................................................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA

........................................................................................................................................................
NR KONTA, na które zostanie przekazany zwrot opłaty w przypadku nieutworzenia się grupy lub rezygnacji z kursu

..............................................................

....................................................................

NUMER TELEFONU

E-MAIL

LICEUM/TECHNIKUM NR ................ W

....................................................................................................

KLASA …………….. PROFIL KLASY .............................................................................................................

Poziom rozszerzony
(90 godzin)

Przedmiot
1. CHEMIA

30 x 3 godziny

Cena kursu
1900 zł

RAZEM:
Udzielono rabatu w wysokości ………….%
KWOTA DO ZAPŁATY:

BONIFIKATY
3%

dodatkowy rabat przy jednorazowej wpłacie

5%

dodatkowy rabat dla uczniów, którzy korzystali z kursów w poprzednich latach

5%

dla każdego z rodzeństwa biorącego udział w dowolnym naszym kursie w danym roku szkolnym

5%

dodatkowy rabat dla uczniów klas pierwszych i drugich

...................................................

...............................................................................

Data

Podpis pracownika Studium Oświatowego „Tutor”

TERMINY WPŁAT
Rata

Kwota do zapłaty

Wyznaczony
termin zapłaty

Data wpłaty

Kwota wpłacona

I
II
III
IV
V
VI

Opłatę za kurs można dokonać przelewem na konto Studium Oświatowego „Tutor”.
Nr rach. 56 1020 5011 0000 9102 0014 7942, PKO BP 1 Oddział w Toruniu

REGULAMIN OGÓLNY
1. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Studium Oświatowego „Tutor” w Toruniu przy
ul. Warszawskiej 14/2 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Plan zajęć i harmonogram
jest zawsze aktualizowany na stronie internetowej www.tutor.torun.pl.
2. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest utworzenie min. 4-osobowej grupy.
3. Cena kursu obejmuje materiały dydaktyczne.
4. Pierwsza wpłata za kurs wynosi 400 zł i należy ją uiścić w terminie 7 dni od złożenia
deklaracji. Pozostałą kwotę opłaty za kurs można rozłożyć na raty, od dwóch do
maksymalnie pięciu rat.
5. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KURSIE
Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć, uczestnik kursu
ma prawo do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszt odbytych zajęć.
Uczestnik kursu zobowiązany jest do uregulowania należności za zajęcia, w których
uczestniczył w przypadku, gdy do momentu rezygnacji nie dokonał jeszcze żadnej wpłaty.
Informację o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej w biurze Studium Oświatowego
„Tutor”. Ewentualny zwrot opłaty dokonywany jest przelewem na konto podane przez
uczestnika kursu w tej deklaracji.
Nieobecność na zajęciach nie oznacza rezygnacji z kursu.
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.

......................................

...................................................

Data

Podpis uczestnika kursu

