KARTA ZAPISU DZIECKA NA ZAJĘCIA
Imię i nazwisko dziecka
klasa

Nazwa placówki – szkoła
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna
Adres e-mail
Tel. komórkowy

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Pracowni „Cuda Wianki – zajęcia twórcze” (regulamin dostępny jest na
stronie www.pacpac.pl w zakładce ‘O zajęciach’) i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień. Zobowiązuję się
również do wnoszenia regularnie opłaty ( miesięcznie kwartalnie semestralnie* ) za zajęcia ceramiczne, na które
uczęszcza moje dziecko.
Miejscowość, data
Podpis opiekuna
…………………………………………………………………..

……………………………………………………

*ZAZNACZYĆ PREFEROWANĄ PŁATNOŚĆ – miesięczną ; kwartalną; semestralną *

Tu odciąć i zachować

1.
2.

Proszę zapoznać się z ‘Regulaminem zajęć’ dostępnym na stronie www.pacpac.pl w zakładce ‘O zajęciach’.
Regulamin uczestnictwa w zajęciach ceramicznych Pracowni CUDA WIANKI, zobowiązuje do przestrzegania
jego zapisów oraz do regularnego wnoszenia opłat za uczestnictwo w zajęciach.
Niedotrzymanie terminu płatności może spowodować zawieszenie udziału w zajęciach.
Uczestnik może ponownie korzystać z zajęć po okazaniu dowodu wpłaty za miesiąc zaległy i bieżący.
Zaakceptowanie Regulaminu Pracowni Cuda Wianki jest równoważne z wyrażeniem zgody na wykonanie dokumentacji
fotograficznej i audiowizualnej (prac i zajęć) oraz do jej wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy.

Opłata za zajęcia jest opłatą ryczałtową o stałej miesięcznej wysokości
(dokładne informacje dotyczące płatności zawarte są w regulaminie zajęć).
Możliwe formy płatności:

Opłata miesięczna
70 zł płatne do 5-go dnia każdego miesiąca (płatne od października do czerwca)
Opłata kwartalna
Opłata za I kwartał (X, XI, XII) - 205 zł płatne do 5 X
Opłata za II kwartał (I, II, III) - 205 zł płatne do 5 I
Opłata za III kwartał (IV, V, VI) - 205 zł płatne do 5 IV
Opłata semestralna
Opłata za I semestr (X-II) - 305 zł płatne do 5 X
Opłata za II semestr (III-VI) – 305 zł płatne do 5 III
Płatności należy dokonywać na podane poniżej konto.
W tytule przelewu proszę o podanie nazwiska dziecka i nazwy placówki

Numer konta: IdeaBank 04 1950 0001 2006 3015 0745 0001
mBank
02 1140 2004 0000 3802 7448 3066
Cuda Wianki – Zajęcia Twórcze Monika Maciejewska
Monika Maciejewska
tel. 692 038 338
biuro@pacpac.pl
www.pacpac.pl

