www.fundacjapgeenergiaciepla.pl

Umowa koła zainteresowań
Fundacji PGE Energia Ciepła
Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka (wpisać imię i nazwisko dzieca):

w zajęciach (wpisać nazwę zajęć):
organizowanych przez Fundację PGE Energia Ciepła.
•

Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka podczas uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez Fundację PGE Energia Ciepła.

•

Fundacja PGE Energia Ciepła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników
zajęć na terenie ośrodka kultury bez opieki.

•

Wyrażam, zgodę na objęcie opieki nad moim dzieckiem, biorącym udział w zajęciach organizowanych przez
Fundację PGE Energia Ciepła, przez instruktora na czas trwania zajęć.

•

Fundacja PGE Energia Ciepła nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z zajęć do domu.

•

Wyrażam zgodę, by w razie konieczności instruktor zajęć podjął decyzję o udzieleniu pomocy lekarskiej mojemu dziecku.

•

Zobowiązuję się do regularnego opłacania zajęć mojego dziecka, z góry w terminie do 15-tego każdego miesiąca (w sekretariacie Fundacji PGE Energia Ciepła lub przelewem na nr konta: 77 1560 0013 2353 6765 9000 0006 w tytule podając imię
i nazwisko uczestnika oraz nazwę zajęć). Brak uregulowania należności warunkuje brak możliwości uczestnictwa w zajęciach.

•

Harmonogram płatności:
PŁATNOŚĆ DO

OKRES ROZLICZENIOWY

1 rata

30.09.2018

17.09.2018 - 15.10.2018

2 rata

15.10.2018

16.10.2018 - 15.11.2018

3 rata

15.11.2018

16.11.2018 - 15.12.2018

4 rata

15.12.2018

16.12.2018 - 15.01.2019

5 rata (-50%)

15.01.2018

16.01.2019 - 15.02.2019

6 rata

15.02.2018

16.02.2019 - 15.03.2019

7 rata

15.03.2018

16.03.2019 - 15.04.2019

8 rata

15.04.2018

16.04.2019 - 15.05.2019

9 rata

15.05.2018

16.05.2019 - 15.06.2019

www.fundacjapgeenergiaciepla.pl

•

Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Rozpoczynają się 17 września 2018 roku i trwają
do 15 czerwca 2019 roku. Dni wolne nie podlegające odpracowaniu:
1.11.2018r.

Wszystkich Świętych

11.11.2018r.

Narodowe Święto Niepodległości

15-17.11.2018

Rybnicka jesień Kabaretowa

23 -31.12.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2019r.

Nowy Rok

06.01.2019

Święto Trzech Króli

11.02. – 24.02.2019r.

Ferie zimowe

18.04. - 23.04.2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05 -03.05.2019r.

Święto Pracy, Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja

•

Zobowiązuję się do zachowywania paragonów po dokonaniu wpłaty na zajęcia.

•

Nieobecność na zajęciach z przyczyny leżącej po stronie uczestnika nie wpływa na obniżenie ceny zajęć
(poza przypadkami dłuższej choroby lub zgłoszonej dłuższej nieobecności w przypadku np. Zielonej Szkoły)

•

W przypadku odwołania zajęć z przyczyny leżącej po stronie Fundacji PGE Energia Ciepła zajęcia zostaną odrobione
w innym, wspólnie ustalonym terminie.

•

Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie
trwania zajęć.

•

Akceptuję niniejszy sposób zapisów na zajęcia.

podpis rodzica lub prawnego opiekuna
Zapisy przyjmowane są internetowo www.fundacjapgeenergiaciepla.pl/oferta-2017/kola-zainteresowan lub w sekretariacie
Fundacji PGE Energia Ciepła (ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Kontakt: 500 290 029 lub sekretariat@fundacjarybnik.pl
Warunkiem wpisu na zajęcia jest
• dostarczenie do sekretariatu Fundacja PGE Energia Ciepła oryginału wypełnionej i podpisanej
• Karty zgłoszenia uczestnika.
• dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.fundacjapegeenegiaciepla.pl
Karty można odebrać w sekretariacie Fundacji PGE Energia Ciepła lub wydrukować ze strony
www.fundacjapgeenergiaciepla.pl.
Ilość miejsc w grupach ograniczona.

