…………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego *)
…………………………………………………………
tel. kontaktowy
…………………………………………………………
Adres e-mail
………………………………………………………….

DEKLARACJA

Uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Wrocławski Klub ANIMA
Deklaruję udział ……………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko , oraz wiek dziecka) *)

w zajęciach ………………………………………………………………………..w roku szkolnym 2019/2020
*) wypełniać drukowanymi literami

REGULAMIN

1. Opłaty ryczałtowe za zajęcia należy wnosić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć bieżącego miesiąca.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Cena za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach wynosi 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) płatne przed rozpoczęciem zajęć.
Istnieje możliwość opłacenia lekcji próbnej w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych), a w przypadku wyrażenia chęci
uczestnictwa w dalszych zajęciach wymagana jest dopłata do ustalonej miesięcznej opłaty.
W przypadku opłaty za zajęcia przelewem bankowym wymagane jest okazanie potwierdzenia wpłaty przed pierwszymi zajęciami w
bieżącym miesiącu
Brak wpłaty uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.
Ustala się miesiące z obniżoną płatnością: wrzesień 2019 – 50%(zajęcia zaczynają się 16 września), grudzień 2019– 50% oraz ferie
zimowe 2020 – 50%. Nie dotyczy indywidualnych warsztatów wokalnych, nauki gry na pianinie oraz nauki języka angielskiego.
Miesięczne opłaty za indywidualne warsztaty wokalne, naukę gry na pianinie oraz naukę języka angielskiego są uzależnione od ilości
zajęć w danym miesiącu, cena za godzinę zajęć indywidualnych wg cennika obowiązującego w danym miesiącu.
Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności, bądź jej zmniejszenia.
W przypadkach indywidualnych dyrektor Wrocławskiego Klubu Anima może podjąć inną decyzję.
Zajęcia przypadające w dniach świątecznych nie są odrabiane w innym terminie, nie ulega zmianie ryczałtowa opłata miesięczna za
zajęcia.
Rezygnację z zajęć należy zgłosić w formie pisemnej osobiście, mailowo lub pocztą.
Nie złożenie rezygnacji będzie skutkowało naliczeniem opłaty ryczałtowej za kolejne miesiące.
Wrocławski Klub ANIMA zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia.
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uważnego słuchania prowadzącego i wykonywania jego poleceń. Ponadto zobligowany jest do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz
wymaganiami stawianymi przez osobę prowadzącą.
Uczestnik odpowiada materialnie za wyrządzone szkody na mieniu Wrocławskiego Klubu Anima.
W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
Podstawą do skreślenia z listy zajęć mogą być:
- notoryczne naruszanie zasad zachowania i wymagań stawianych przez prowadzącego,
- niesubordynacja uczestnika
- brak opłaty za zajęcia,
Wrocławski Klub Anima nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Uczestnik który ulegnie z własnej winy
wypadkowi nie może starać się o odszkodowanie od WK „Anima”.
Program zajęć ustala prowadzący.
Dowód wpłaty należy zachować do okazania w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i stosowania powyższy regulamin.
….…………………………………………………………
data i podpis

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż :
1)

Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Klub „Anima” z siedzibą przy ul. Pilczyckiej 47, we Wrocławiu;

2)

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem zajęć oraz ewentualnego roszczeń z

3)

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

4)

Posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich stosowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

tej umowy/umów przez cały czas jej trwania a także dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy/umów;

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania te można zgłaszać na e-mail administratora danych lub na adres
siedziby administratora danych;

5)

Ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

6)

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i kontynuacji umowy. Strona jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie odmowa zawarcia lub wypowiedzenia umowy;

7)

Dane nie będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany.

….…………………………………………………………
data i podpis

Wyrażam/Nie wyrażam zgodę (-y)* na wykorzystywanie zdjęć, nagrań muzycznych lub filmowych wizerunkiem moim /wizerunkiem dziecka / powstałych podczas
organizowanych przez Wrocławski Klub ‘’Anima’’ zajęć lub wydarzeń w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem działalności Animy. */niepotrzebne skreślić/
…………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika zajęć/rodzica/opiekuna prawnego

