KARTA ZGŁOSZENIOWA (Zajęcia SoundFarm)
Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………..……..
Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………..…………..……….
Numer kontaktowy…………………………………………………………….……….
REGULAMIN ZAJĘĆ
1. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub grupowo (max. 3 osoby). Czas
trwania: 60 min.
2. Koszt zajęć: indywidualne 50 zł/os. grupowe 35 zł os.
3. Opłaty można dokonywać u nauczyciela prowadzącego lub przelewem na
konto firmowe (47 1240 4878 1111 0010 8448 4177) w tytule wpisując imię i
nazwisko uczestnika zajęć oraz miesiąc, za jaki jest dokonywana wpłata.
Prosimy dokonywać wpłat w pierwszym tygodniu każdego miesiąca, z
wyprzedzeniem, tzw “za miesiąc z góry”.
4. Nieobecności prosimy zgłaszać nauczycielowi najpóźniej do godziny 09:00
rano (zajęcia odbywające się od poniedziałku do piątku), oraz do 08:00 (zajęcia
odbywające się w soboty). Za nieobecności niezgłoszone lub nie będące
“sytuacjami losowymi” typu nagłe pogorszenie stanu zdrowia itp., będzie
naliczana opłata wg cennika lekcyjnego.
5. Przed rozpoczęciem zajęć w SoundFarm rodzic / opiekun jest zobowiązany
skonsultować się z lekarzem w celu sprawdzenia braku przeciwskazań do
uczestnictwa w zajęciach. W przypadku dolegliwości wymagających szczególnej
uwagi nauczyciela, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie przed
rozpoczęciem współpracy.
6. SoundFarm zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, odwołania zajęć z
przyczyn losowych oraz niezależnych od nas, oraz zobowiązuje się do zwrotu
kosztów za odwołane lekcje.
7. SoundFarm zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela w formie
zastępstwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

8. SoundFarm zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub całkowitej
rezygnacji z zajęć w przypadku, gdy uczeń ma dużą liczbę nieobecności.
9. Instruktorzy SoundFarm nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe
wypadki niezależne od nas, podczas prowadzonego kursu.
10. Uczeń ma obowiązek dbania o wypożyczony instrument oraz zwrotu w
stanie pierwotnym. Ewentualne szkody pokrywa pożyczający. Termin
wypożyczenia: 3 miesiące. Po tym terminie uczeń zobligowany jest do zakupu
własnego instrumentu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
mojego dziecka przez SoundFarm Tomasz Jarząbek, ul. Malejowska 6, 34-240
Jordanów, NIP: 552 162 07 59 w celach: otrzymywania informacji
marketingowych, wystawienia faktury oraz w razie konieczności udzielenia
pomocy medycznej w szpitalach lub innych placówkach dla ww. dziecka, które
przebywało na zajęciach SoundFarm.

KONTAKT:
www.soundfarm.pl
Tel.: 790 641 890 (Tomek / Biuro)
YouTube: www.youtube.com/SoundFarm
Facebook: www.facebook.com/SoundFarmPL

…....................………...............................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

