
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZACHOWYCH
Imię i Nazwisko Rodzica

Nr telefonu 

E-mail

Opłatę za uczestnictwo mojego dziecka będe dokonywać: 
• za 4 zajęcia z góry (98,00 PLN)
• za 16 zajęć z góry (350,00 PLN) --> 2 zajęcia GRATIS!

PODPIS RODZICA / OPIEKUNA DZIECKA 

Imię i Nazwisko Dziecka

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją zajęć szachowych.

2. Wyrażam również zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych prezentujących zajęcia szachowe
w celu informacji i promocji zajęć szachowych także po zakończeniu całego cyklu zajęć.

3. Administratorem danych osobowych jest Akademia Inteligentna sp. z o.o.
4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące regulaminu zajęć, zasad przetwarzania danych osobowych, uwag i zastrzeżeń należy wnosić w

formie pisemnej na adres: Akademia Inteligentna sp. z o.o., 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34/15.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZACHOWYCH

1. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zajęć od momentu przyjęcia uczestnika na zajęcia do momentu przekazania
uczestnika opiekunowi / rodzicowi po zakończeniu zajęć.

2. W przypadku odwołania zajęć informacja zostanie przesłana rodzicowi na SMS'a z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

3.

4.

Dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w innym terminie niż podany w harmonogramie, po uprzednim poinformowaniu wszystkich
członków grupy z odpowiednim wyprzedzeniem, wyłącznie z ważnych powodów.

5.

Zajęcia trwaja 45 minut.

6.
Każdy uczestnik otrzyma spersonalizowane ZESZYTY ĆWICZEŃ z zadaniami do rozwiązania.

7.
Z każdym uczestnikiem zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem jego stopnia zaawansowania, umiejętności oraz stopnia rozwoju.

8.

9.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy opłacona
została opłata za cały semestr (350,00) – w takim przypadku zwrotowi podlega opłata za każdy pełny, niewykorzystany miesiąc, bez
potrącania jakichkolwiek innych opłat i kosztów.

11.
Uczniowie naszej Akademii mogą dodatkowo otrzymać od nas dostęp do platformy szachowej www.chesskid.com.

Każdy uczestnik będzie indywidualnie oceniany i motywowany, w oparciu o indywidualne postępy w nauce: naklejkami, medalami
oraz pucharami.
Grupa liczy 10 – 12 osób. W przypadku rezygnacji z zajęć szachowych jednej lub więcej osób przy grupie liczącej 10 osób,
następuje jej rozwiązanie lub za zgodą wszystkich uczestników podniesienie ceny zajęć.
W razie nieobecności uczestnika w zajęciach szachowych opłata za następny miesiąc zostaje pomniejszona o liczbę nieobecności.

10.

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem i zasadą przetwarzania danych osobowych, akceptuję ich treść i 
wyrażam zgodę na uczestniczenie mojej córki/syna w zajęciach szachowych. Zajęcia odbywać się będą w szkole 
podstawowej nr  ______________ w ___________________________________

na rachunek bankowy Akademii Inteligentnej sp. z o.o. z dopiskiem w tytule przelewu: "Opłata za zajęcia 
szachowe (miesiąc i rok), Imię i Nazwisko dziecka oraz nr szkoły 

Miejscowość, dnia 

____________________

NR KONTA 60 1140 2004 0000 3502 8188 4918 

________________________________________

12.
Planowane są cykliczne turnieje szachowe dla naszych uczniów (możliwość uzyskania kategorii szachowych).

13. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa.

klasaNr SP

Dostępne godziny zajęć szachowych Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

W tabelce proszę wpisać dostępne godziny dla zajęć szachowych


	Pusta strona
	Bez nazwy



