rodzaj zajêæ

imiê i nazwisko, wiek

adres zamieszkania

telefon, e-mail

czytelny podpis uczestnika, rodzica lub opiekuna
Wyra¿am zgodê na otrzymywanie "Wiadomoœci Kulturalnych"
na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Kartê zg³oszenia nale¿y dostarczyæ
do sekretariatu Szko³y Artystycznej
ul. Armii Krajowej 21 (I piêtro pok. 11)

tel.: 087 520 00 48, 726 333 200
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-17.00
www.eck.elk.pl sekretariat.szarte@eck.elk.pl

WYCI¥G Z REGULAMINU ZAJÊÆ E£CKIEGO CENTRUM KULTURY
(regulamin dostêpny na stronie www.eck.elk.pl)

§1
Uczestnictwo w zajêciach w E³ckim Centrum Kultury jest jednoznaczne
z akceptacj¹ wszystkich punktów poni¿szego regulaminu.
§2
Zapisaæ siê na zajêcia w E³ckim Centrum Kultury
mo¿na osobiœcie w placówce w czasie godzin pracy sekretariatu
(obowi¹zuje wype³nienie karty zg³oszenia).
§3
Placówka zobowi¹zuje siê do prowadzenia zajêæ w wyznaczonych terminach zgodnie
z grafikiem. W przypadku choroby instruktora b¹dŸ innej losowej przyczyny
uniemo¿liwiaj¹cej odbycie siê zajêæ, szko³a zapewnia zastêpstwo. W przypadku braku
zastêpstwa ECK zastrzega sobie prawo odwo³ania zajêæ i daje mo¿liwoœæ
odrobienia ich w innym dogodnym dla uczestników terminie.
§14
Do sal mo¿na wejœæ tylko w zmienionym obuwiu.
§17
Uczestnik zajêæ ECK ma obowi¹zek op³acania zajêæ z góry do pi¹tego
dnia ka¿dego miesi¹ca. Wp³aty nale¿y wnosiæ na konto E³ckiego Centrum Kultury nr 16 1020
4724 0000 3702 0066 1959 lub w kasie E³ckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47.
§18
Uczestnikom zajêæ w E³ckim Centrum Kultury
przys³uguj¹ nastêpuj¹ce zni¿ki:
5% zni¿ki w przypadku jednorazowego zakupu karnetu na okres I semestru;
10% zni¿ki przy jednorazowym zakupie karnetu na okres dwóch semestrów;
50% zni¿ki dla ka¿dego nastêpnego cz³onka rodziny uczestnicz¹cego w zajêciach w tym
samym miesi¹cu (czyli pierwszy cz³onek rodziny p³aci 100%, ka¿dy nastêpny 50%, je¿eli
uczestnicz¹ w zajêciach w tym samym miesi¹cu);
50% zni¿ki za ka¿dy nastêpny kurs zajêæ w tym samym miesi¹cu tego samego uczestnika
(je¿eli dana osoba uczestnicy w tym samym miesi¹cu w wiêcej ni¿ jednym kursie – za
pierwszy kurs p³aci 100%, a za ka¿dy nastêpny w tym samym miesi¹cu 50%. Jako 100%
p³atne przyjmuje siê dro¿sze zajêcia);
Zni¿ki nie obejmuj¹ zajêæ prowadzonych przez firmy zewnêtrzne;
W przypadku rozpoczêcia zajêæ w trakcie miesi¹ca, op³ata jest liczona proporcjonalnie do
liczby zajêæ przypadaj¹cych w danym miesi¹cu.
Zni¿ki nie sumuj¹ siê.
Nie odliczane s¹ sumy za nieobecnoœæ uczestnika za zajêciach.
§20
Uczestnicy, b¹dŸ w przypadku osób niepe³noletnich ich prawni opiekunowie, wyra¿aj¹ zgodê
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.).
§21
Uczestnicy (b¹dŸ w przypadku osób niepe³noletnich ich prawni opiekunowie) wyra¿aj¹ zgodê
na wykorzystywanie swego wizerunku lub wizerunku dziecka w celach promocyjnych
E³ckiego Centrum Kultury.
§24
Uczestnik lub rodzic uczestnika zajêæ w ECK musi z³o¿yæ kartê rezygnacji
w przypadku wypisania dziecka z zajêæ. W innym przypadku bêdzie traktowany jako uczestnik
i bêdzie zobowi¹zany do uiszczania op³at za zajêcia.

...............................
data

.............................................................................
podpis uczestnika zajêæ, rodzica lub opiekuna

