ONJO „JUST TIME” ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. (22) 826 80 03, kom. 0-508 168 681, www.jtm.com.pl

ZGŁOSZENIE DZIECKA NA PÓŁKOLONIĘ
Zgłaszam udział dziecka w „Półkolonii Językowo-Przygodowej” organizowanej przez Szkołę Językową
„Just Time”.
Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………….…..…………………………................
Adres zamieszkania ……………………………………………………….………………………………..………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna…………………………………………………….…..………………………………………...
Telefon kontaktowy i e-mail ……………………………………………………………………………..…….......................
Wybrany termin ………………………………………………………………………………………………………………………….
I turnus: 03.07 – 7.07.2017
II turnus: 17.07 – 21.07.2017
III turnus: 31.07 – 04.08.2017 IV turnus 21.08-25.08.2017

WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Uczestnikami „Półkolonii Językowo-Przygodowej” mogą być dzieci w wieku od 6 do 13 lat. W grupach
maksymalnie 10 osobowych. Dziecko może wziąć udział w jednym lub więcej turnusach
Rezerwacja dokonywana jest poprzez zgłoszenie telefoniczne (22) 826 80 03, 508 168 681, lub mailem justtime@op.pl a następnie wpłacenie 200 zł zaliczki w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji. Brak
wpłaconej zaliczki jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji. Wpłatę można wnieść bezpośrednio
w Sekretariacie Just Time lub przelewem na konto: mBank: 09 1140 2004 0000 3102 3662 6026
Wypełnienie karty informacyjnej dziecka i podpisanie regulaminu półkolonii.
Pełną opłatę za półkolonię należy uiścić do 15 czerwca roku za turnus pierwszy lub drugi oraz do 15
lipca za turnus trzeci i czwarty.
W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą jej rozpoczęcia, Szkoła
Just Time dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości
200 zł. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem lub w czasie
trwania półkolonii, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Uczestnikom nie przysługuje
zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii z winy leżącej po stronie Uczestnika
np.: dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości półkolonii, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od siebie niezależnych, w takim
przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
Półkolonia zostanie uruchomiona przy minimalnej liczbie 15 Uczestników.
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

……………………………………………….
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna

……..……………………………………….…………
Data i podpis przyjmującego zgłoszenie

……………………………………………….
Data i podpis
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie zdjęć i nagrań z udziałem mojego dziecka na stronie Szkoły Językowej „Just Time”
jako prezentacji przebiegu półkolonii przygodowo-językowej.

…………………………………………………….
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna
……………………………………………….
Data i podpis

