Regulamin CE Magellan
1. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym lub indywidualnym. Czas trwania zajęć 55 min.
2. CE Magellan zapewnia opiekę nad nieletnimi słuchaczami w czasie trwania zajęć.
3. CE Magellan nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo nieletniego słuchacza w
drodze do centrum oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy
nie dotarł on na zajęcia bez wiedzy rodziców lub opiekunów.
4. Grupa może liczyć od 2 do 6 osób.
5. Opłata za zajęcia indywidualne jak i grupowe pobierana jest do 10 dnia każdego miesiąca
po przeliczeniu ilości lekcji, jaka przypada na dany miesiąc. Opłatę można uiszczać
gotówką w siedzibie firmy tj., ul. Szkolna 4 Bełchatów bądź przelewem na konto bankowe
firmy: 75 1090 2705 0000 0001 3228 3027
6. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty
miesięcznej.
7. W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane jest zastępstwo. W razie braku takiej
możliwości istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie lub rozliczenie lekcji w
następnym miesiącu.
8. Rezygnacja z kontynuacji zajęć słuchacz, rodzice lub opiekunowie słuchaczy zobowiązują
się zgłosić do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić
rezygnacja.
9. Uczniowie pracują pod kierunkiem nauczycieli według zindywidualizowanego programu i
planu nauczania.
10. Zobowiązuję się, do wniesienia opłaty za kurs w równych ratach miesięcznych do 10 dnia
każdego miesiąca/ w całości z góry* oraz regularnego uczestnictwa dziecka w zajęciach.
11. Cennik za zajęcia (korepetycje):
Cennik za zajęcia z native speakerem:
1 osoba - 66 zł
2 osoby - 40 zł
3 osoby - 30 zł
4 osoby - 25 zł
5 osób - 20 zł
Każda kolejna osoba w grupie 20 zł

Bełchatów, dnia ……………………….

1 osoba - 80 zł
2 osoby - 50 zł
3 osoby - 40 zł
4 osoby - 30 zł
5 osób - 25 zł
Każda kolejna osoba w grupie 25 zł

…………………………………………………….
Czytelny podpis uczestnika ( rodzica lub opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego
dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości zorganizowanych przez Centrum Edukacji Magellan oraz
związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach. Ponadto
wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka na stronie internetowej CE
Magellan a także profilach społecznościach zarządzanych przez CE Magellan oraz w mediach w celu informacji i
promocji CE Magellan.
●

niepotrzebne skreślić

Bełchatów, dnia ………………………………..

……………………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika ( rodzica lub opiekuna)

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
ROK 2018/2019
DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania …….……………………………………………………………………
Klasa ………………………………………...……………………………………………….
Telefon i e-mail………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna…………………………………………………………….
Telefon i e-mail rodzica/opiekuna............…..………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zgłaszam swój udział w zajęciach dodatkowych * :

MATEMATYKA

TAK

JĘZYK ANGIELSKI

TAK

JĘZYK ANGIELSKI Z NATIVE SPEAKEREM

TAK

JĘZYK HISZPAŃSKI Z NATIVE SPEAKEREM

TAK

JĘZYK NIEMIECKI

TAK

JĘZYK POLSKI

TAK

CHEMIA

TAK

FIZYKA

TAK

MATEMATYKA

TAK

BIOLOGIA

TAK

GEOGRAFIA

TAK

PRZYRODA

TAK

HISTORIA

TAK

INFORMATYKA

TAK

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

TAK

LOGOPEDIA

TAK

 zakreślić kółkiem TAK przy odpowiednim/ch kursach

