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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KURSU JĘZYKOWEGO 

 

I. Dane uczestnika: 
 
1. Imię i nazwisko  .…………………………………………………………
 
2. Adres zamieszkania ………………………
                                
                                 ……
 
3. Data urodzenia  ……………………………………………………………………
 
 

II. Dane prawnego opiekuna:
 
4. Imię i nazwisko .…………………………………………………………
 
5. Adres zamieszkania ………………………
                                
                                 ……
 
6. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………
 
7. Adres e-mail ……………………………………………………………………………………
 
 
 
III. Szczegóły dotyczące kursu:
 
8. Język obcy ………………………………………………………………………………………
 
9. Preferowana forma płatności za kurs
 
 
 
Zapoznałem/am się z „Regulaminem Zajęć Językowych” 
się z jego postanowieniami i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 
 
 
 ………………………………………………………..………………
    data i czytelny podpis prawnego opiekuna
 

 
 
 
 
 

                         www.fb.com/exertpc kursy@exert.edu.pl

EXERT Paweł Ciemięga ul. Szafirowa 21/10  20-573 Lublin
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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KURSU JĘZYKOWEGO 
 

.………………………………………………………………………………………..

res zamieszkania ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

prawnego opiekuna: 

.………………………………………………………………………………………..

res zamieszkania ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

mail ……………………………………………………………………………………

. Szczegóły dotyczące kursu: 

Język obcy ………………………………………………………………………………………

. Preferowana forma płatności za kurs:    a) miesięczna     b) półroczna

Zapoznałem/am się z „Regulaminem Zajęć Językowych” (na odwrocie) 
się z jego postanowieniami i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

………………………………………………………..……………… 

data i czytelny podpis prawnego opiekuna 

kursy@exert.edu.pl 

573 Lublin 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KURSU JĘZYKOWEGO  

…………………………….. 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………… 

…………………………….. 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

mail ……………………………………………………………………………………………… 

Język obcy ………………………………………………………………………………………..…….. 

:    a) miesięczna     b) półroczna 

i w pełni zgadzam 
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REGULAMIN ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH: 
 
1. Zajęcia odbywać się będą w terminach, porach i miejscu  zaproponowanych przez 
Organizatora i zaakceptowanych przez obie strony.  
 
2. Poprzez podpisanie „Deklaracji przystąpienia do kursu językowego” prawny 
opiekun/uczestnik akceptuje cenę zajęć, która obejmuje wszelkie niezbędne materiały 
dydaktyczne.  
 
3. Cena zajęć wynosi ………………… złotych (słownie: …………………………………………….zł) za 
…………………… minut zajęć.  
 
4. Pierwszy miesiąc zajęć jest opłacany z góry. Kolejne miesiące opłacane są pod koniec 
danego miesiąca.  Zasady płatności z góry są stosowane zawsze w przypadku kursów 
indywidualnych. 
 
5. Uczestnik/słuchacz zobowiązuje się do regularnego i aktywnego udziału w zajęciach 
oraz punktualnego przychodzenia na zajęcia. Zaś Organizator do punktualnego 
rozpoczynania zajęć oraz przestrzegania czasu ich trwania. 
 
6. Uczestnik/słuchacz/opiekun prawny nie ponosi kosztów danych zajęć, jeżeli z co 
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem zgłosi (poprzez email lub SMS) nieobecność na 
zajęciach. W przypadku zaległości w płatnościach możliwość ta może zostać wstrzymana. 
 
7. Uczestnik/słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm 
współżycia społecznego oraz kulturalnego zachowania.  
 
8. EXERT ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka na terenie szkoły wyłącznie 
podczas zajęć. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zapewnić transport oraz opiekę 
dzieciom przed i po zajęciach.  
 
9. Osoba reprezentująca uczestnika/słuchacza wyraża zgodę na gromadzenie przez 
EXERT danych osobowych rodziców/prawnych opiekunów uczestnika/słuchacza i 
korzystanie z nich w kontaktach z uczestnikiem/słuchaczem oraz jego opiekunami. EXERT 
nie udostępnia wyżej wymienionych danych osobowych żadnym firmom ani instytucjom.   
 
10. Uczestnik/słuchacz, który chce zrezygnować z udziału w kursie musi o tym 
powiadomić Organizatora co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


