
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

DANE: 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………..…………………………………… Klasa………………….. 

Data urodzenia ……………………………….. Rodzic/Opiekun …………………………………….…………………………….. 

Adres …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Tel. Kontaktowy ………………………………………….. E-mail ……………………………..……………………………………….. 

INNE INFORMACJE: 

Czy dziecko jest na coś uczulone lub są inne rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o dziecku? 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

OGÓLNE WARUNKI prowadzenia zajęć metodą MathRiders: 

1. Zajęcia prowadzone są metodą MathRiders. 
2. Zajęcia odbywają się w grupach 4-8 dzieci. 
3. Termin, godzina zajęć, nauczyciel mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. 
4. Zajęcia, które nie odbędą się z winy organizatora, zostaną zorganizowane w innym terminie. 
5. W razie nieobecności dziecka istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszej konsultacji z organizatorem (możliwość 

odpracowania max. 4 zajęć w kursie). Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie będą zwracane. 
6. Dziecko posiada na zajęciach podręczniki, z których korzysta tylko zgodnie z zaleceniami nauczyciela. 
7. Cena za kurs min. 32 zajęcia w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 1350zł.  Opłata miesięczna: 150 zł ( zajęcia 50-60 minut) 

przy płatności w ratach miesięcznych. (płatne z góry -do 10 każdego miesiąca). Cena zawiera zestaw potrzebnych do zajęć 
podręczników i materiałów oraz zajęcia, odbywające się według harmonogramu na w/w rok szkolny. 

8. Opłat można dokonywać w Naszej Szkole – gotówką/przelewem - zgodnie z obowiązującymi w placówce zasadami płatności 
9. W przypadku rezygnacji w trakcie roku szkolnego, zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje. 
10. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia organizatora o rezygnacji z kontynuowania nauki co najmniej 

jeden miesiąc przed rezygnacją. W przypadku niepowiadomienia organizatora - organizator pobierze opłatę za kolejny 
okres. 

11. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na nieodpłatne, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz za pośrednictwem 
dowolnego medium wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć lub filmu promującego metodę MathRiders 
(na podstawie art. 8, ust. 1 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 tj. Dz. U 2006 Nr 90 poz. 631 
z późniejszymi zmianami). 

12. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na kontaktowanie się ze mną drogą mailową. 
13. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję ogólne warunki oraz zgłaszam dziecko na kurs matematyki metodą MathRiders. 

Rodzic/Opiekun 

…………………              ………………………….          …………………………..…………………        ………............. 

Data                                  Miejsce                      Imię i nazwisko                                  Podpis 

Organizator 

…………………                ………………………..            ……………………………..……………           ……………..….. 

Data                                  Miejsce                       Imię i nazwisko                                  Podpis 

Zgadzam się na przekazanie powyższych danych osobowych firmie Helen Doron Ltd., D.N. Misgav, 20182 Izrael i przetwarzanie 
ich w celach naukowych i statystycznych. Rozumiem, że mam prawo wglądu do swoich danych i poprawiania ich. 

                                                                                   ……………………       ……………………............. 
                                                                                       Data                                  Podpis 


