
UMOWA

1. Semestr rozpoczyna się 27.02.2023, kończy 17.06.23 i obejmuje 42 godziny lekcyjne.

2. Opłata za semestr uiszczona jest w całości, w dwóch lub trzech ratach. Opłatę należy uiścić do 11.03.2023. W 

przypadku płatności w dwóch ratach – pierwsza rata do 11.03.2023, druga do 22.04.2023.

3. W  przypadku  trudności  z  dokonaniem  którejkolwiek  z  opłat  w  wyznaczonym  terminie  uczący  się  powinien

skontaktować się z managerem szkoły najpóźniej do 3 dni przed upłynięciem danego terminu w celu omówienia

możliwości przesunięcia płatności w czasie.

4. W przypadku rezygnacji z kursu językowego (wyjątek stanowi poważna choroba, potwierdzona zaświadczeniem 

lekarskim) wpłacona kwota nie zostaje zwrócona.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela dana lekcja będzie przeprowadzona w innym, uzgodnionym terminie.

6. Program nauczania przygotowany jest przez prowadzącego zajęcia. Dodatkowe koszty (podręczniki, kopie, 

materiały pomocnicze) ponosi uczący się (w trybie stacjonarnym).

7. Wszystkie materiały przygotowywane przez prowadzącego zajęcia są chronione prawem autorskim.

8. Osiągnięcia kursanta są sprawdzane na koniec roku testem z przerobionego materiału. Kursant powinien uzyskać z 

tego testu wyznaczone przez nauczyciela minimum.

9. W przypadku zamknięcia szkół spowodowanego pandemią lub innymi niezależnymi od nas czynnikami - zajęcia 

odbywać się będą za pomocą programu ZOOM.

Imię i nazwisko uczestnika kursu (rodzica/opiekuna) :………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………...

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………..

Zgodnie z pt.3 i 4 Umowy, zobowiązuję się do wpłaty poniższej kwoty (właściwe zaznaczyć):

□ opłata całościowa za kurs ONLINE: 670  zł.

□ opłata w dwóch ratach za kurs ONLINE: I.  350 zł. II. 320 zł.

□ opłata całościowa za kurs STACJONARNY: 690 zł

□ opłata w dwóch ratach za kurs STACJONARNY:  I. 350 zł. II. 340 zł

□ Opłata za materiały: 85 zł (obowiązuje uczniów kursu stacjonarnego)

W przypadku dokonania wpłaty przelewem bankowym, zobowiązuję się do dostarczenia organizatorowi kursu lub 

wykładowcy kopii dowodu wpłaty najpóźniej do 7 dni po dokonaniu wpłaty.

SUNSTAR Hiroshi Hyodo

Nr konta bankowego: Fortis Bank I Oddział w Krakowie: PL71 1600 1013 0002 0011 6123 2001

…………………………………………. ………………………………………….

(Data i podpis) (Podpis organizatora)

Szkoła języków obcych SUNSTAR www.japon.pl

Siedziba szkoły: SUNSTAR ul.Ochota2i, 32-020 Wieliczka Telefon informacyjny:(012) 657 55 06


