Umowa uczestnictwa w kursie ...................................................................
zawarta dnia: ..............................................................................................
pomiędzy : Centrum Językowym Mova, ul.Torfowa 5, 30-384 Kraków
a Panią/ Panem ................................................................... dla dziecka:
Imię i Nazwisko: .....................................................................................
Data urodzenia: .......................................................................................
Adres zamieszkania: ...............................................................................
Telefon ...................................................................................................
e-mail: ....................................................................................................
WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1.

Szkoła Mova zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu sumiennie, wg przedstawionego programu. Szkoła
zapewnia wszelakie pomoce dydaktyczne i gwarantuje jakość nauczania.

2.

Informacja o przerabianym materiale jest dostępna dla rodzica online po zalogowaniu na do Strefy Rodzica na
www.mova.pl LOGIN: …............................... HASŁO: …........................................ *

3.

Kurs językowy obejmuje 2 semestry nauki. 1 semestr obejmuje …..............................

........... minutowych zajęć.

Zajęcia odbywają się w .............................................. o godz. ............................................

4.

Zajęcia płatne są w blokach semestralnych z góry; czyli po .......................... złotych (cena zawiera ............... zniżki)
lub w systemie ratalnym płatnych w następujących terminach:
1 rata w wys : ................. złotych płatna do .................................... i .............................
2 rata w wys: ................. złotych płatna do .................................... i .............................
Ewentualna zmiana terminów wpłat lub wysokości rat wymaga ustalenia w biurze Szkoły.

5.

Opłata za materiały do zajęć wynosi …......... pln.

6.

Wpłat należy dokonywać na konto Szkoły: 08 1140 2004 0000 3002 4205 8869 (MBank )
CENTRUM JĘZYKOWE MOVA ul. Torfowa 5, 30-384 Kraków.
W tytule płatności wpisujemy imię i nazwisko dziecka

7.

Nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach bez opłacenia kursu.

8.

Wszelkie dodatkowe punkty niesprecyzowane w umowie znajdują się w Regulaminie Szkoły.

9.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Szkoły.
Wyrażam /Nie wyrażam ** zgody na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach.
Wyrażam /Nie wyrażam ** zgody na umieszczenie i wykorzystanie ww danych osobowych w bazie Szkoły Językowej Mova.
Dodatkowe informacje o dziecku, o których powinniśmy wiedzieć (np. alergie) .................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

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

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

Data i podpis Rodzica

Pieczątka Szkoły i podpis osoby reprezentującej Szkołę

* dostępne po rozpoczęciu kursu
** zaznaczyć właściwe

Centrum Językowe Mova

ul. Torfowa 5

30-384

Kraków

12 264 01 10

www.mova.pl

biuro@mova.pl

