Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ................................................................................................................
Informacje opcjonalne wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych:
telefon: ………………………………………….…….
e-mail: …………………….…………………….…….
Inne dane kontaktowe: ………………………..
Informacje obligatoryjne dla osób niepełnoletnich
Rok urodzenia uczestnika zajęć: ……………
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ............................................................................................... ...........
Telefon lub inny kontakt do opiekuna prawnego: ...................................................................................
Regulamin zajęć:

1. Zajęcia Prowadzi Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI zwana dalej Fundacją.
2. Fundacja zobowiązuje się do prowadzania zajęć na poziomie zaawansowania, w liczbie godzin, w terminach
oraz w cenie określonych na odwrocie Deklaracji.

3. Fundacja ogłasza dni wolne od zajęć z powodu świąt lub innych zdarzeń z przynajmniej miesięcznym

wyprzedzeniem, zachowując przy tym łączną liczbę godzin zajęć określoną w sposób podany w punkcie powyżej.

4. Fundacja zobowiązuje się do rozpoczęcia każdego cyklu zajęć jeżeli zbierze się grupa co najmniej 6 uczestników

oraz do prowadzania zajęć o ile grupa uczestników będzie liczyła nie mniej niż 3 osoby. Maksymalna liczna
uczestników pojedynczej grupy wynosi 12 osób.

5. Zajęcia odbywają się w lokalu Fundacji we Wrocławiu przy ulicy Energetycznej 14.
6. Zajęcia są rozliczane w cyklu miesięcznym, opłata za zajęcia jest wnoszona przez uczestnika do 5 dnia każdego
miesiąca nauki.

7. Opłata wnoszona jest na konto Fundacji, bądź bezpośrednio u prowadzącego:

8.

BANK BGŻ 60 2030 0045 1110 0000 0315 2980
Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI
Ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
Tytułem: opłata za zajęcia języka japońskiego, imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który opłata jest wnoszona.
Na życzenie wpłacającego wystawiany jest rachunek.
Uczestnikowi w razie rezygnacji w trakcie cyklu nie przysługuje zwrot zapłaconych należność za miesiące
poprzednie.

9. Fundacja nie odejmuje ani nie zwraca należności za niewykorzystane przez uczestnika godziny zajęć.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulamin zajęć i zobowiązuję się go przestrzegać:
…………………………………………………….
Data i podpis uczestnika (w wypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica bądź prawnego opiekuna)

Wyrażam również zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych wyłącznie w celach
organizacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. nr 133/97,
poz. 883)
…………………………………………………….
Data i podpis uczestnika (w wypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica bądź prawnego opiekuna)

Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS 0000463568, REGON 022151911, NIP 894-304-66-75

Konto bankowe: BANK BGŻ 60 2030 0045 1110 0000 0315 2980
www.fundacja-nami.pl, e-mail kontakt@fundacja-nami.pl

Prosimy zaznaczyć właściwy kurs wakacyjny:
 Intensywny kurs wakacyjny dla początkujących
(N5 semestr 1.)
2 miesiące: lipiec-sierpień 2017
łącznie 32 godziny lekcyjne
2 razy w tygodniu po 90 minut
wtorki i czwartki, 19:00 do 20:30
pierwsze zajęcia 4 lipca 2017
cena 240 zł za miesiąc
prowadzi Nel Pogorzelska
 Intensywny kurs wakacyjny
(N5 semestr 3.)
1 miesiąc: lipiec 2017
łącznie 16 godzin lekcyjnych
2 razy w tygodniu po 90 minut
wtorki 17:15 do 18:45
środy 19:00 do 20:30
pierwsze zajęcia 4 lipca 2017
cena 240 zł za miesiąc
prowadzi Nel Pogorzelska
 Kurs wakacyjny
(N5 semestr 2.)
2 miesiące: lipiec-sierpień 2017
łącznie 16 godzin lekcyjnych
1 raz w tygodniu po 90 minut
środy 17:15 do 18:45
pierwsze zajęcia 5 lipca 2017
cena 120 zł za miesiąc
prowadzi Nel Pogorzelska

 Intensywny kurs wakacyjny dla początkujących
(N5 semestr 1.)
2 miesiące: sierpień-wrzesień 2017
łącznie 32 godziny lekcyjne
2 razy w tygodniu po 90 minut
poniedziałki i czwartki, 17:30 do 19:00
pierwsze zajęcia 3 sierpnia 2017
cena 240 zł za miesiąc
prowadzi Anna Borkiewicz

 Kurs wakacyjny
(N5 semestr 3.)
2 miesiące: sierpień-wrzesień 2017
łącznie 16 godzin lekcyjnych
1 raz w tygodniu po 90 minut
poniedziałki 19:00 do 20:30
pierwsze zajęcia 7 sierpnia 2017
cena 120 zł za miesiąc
prowadzi Anna Borkiewicz
poniedziałek, 18:00 do 19:30
 Kurs wakacyjny
(N5 semestr 2.)
2 miesiące: sierpień-wrzesień 2017
łącznie 16 godzin lekcyjnych
1 raz w tygodniu po 90 minut
czwartki 19:00 do 20:30
pierwsze zajęcia 3 sierpnia 2017
cena 120 zł za miesiąc
prowadzi Anna Borkiewicz

 Kurs wakacyjny
(N4 semestr 1.)
2 miesiące: lipiec-sierpień 2017
łącznie 16 godzin lekcyjnych
1 raz w tygodniu po 90 minut
czwartki 17:15 do 18:45
pierwsze zajęcia 6 lipca 2017
cena 120 zł za miesiąc
prowadzi Nel Pogorzelska
1 raz w tygodniu po 90 minut
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