
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
UMOWA 

1. Semestr rozpoczyna się 12.10.20, kończy 05.02.21 i obejmuje 42 godziny lekcyjne. 

2. Pierwsza lekcja jest lekcją próbną. Uczący się ma prawo do rezygnacji z kursu bez ponoszenia kosztów za cały 

semestr, po wspomnianej pierwszej, próbnej lekcji. 

3. Opłata za semestr uiszczona jest w całości lub dwóch ratach. Opłatę należy uiścić do 23.10.20. W przypadku 

płatności w dwóch ratach – pierwsza rata do 23.10.20, druga do 27.11.20. 

4. W przypadku rezygnacji z kursu językowego (wyjątek punkt 2. oraz 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. 

7. W przypadku (a) objęcia Krakowa czerwoną strefą (b) stwierdzenia u nauczyciela bądź ucznia kursu koronawirusa 

(c) odgórnej decyzji o zamknięciu budynku szkoły - część lub wszystkie kursy zostaną automatycznie przeniesione 

na platformę internetową (tryb online) bez zmiany terminów zajęć oraz ceny na określony czas.  

8. Dezynfekcja rąk przed wejściem na teren szkoły oraz noszenie maseczek ochronnych również podczas lekcji są 

obowiązkowe. Uczniowie niestosujący się do zasad oraz osoby z objawami chorobowymi - mogą nie zostać 

wpuszczone na teren szkoły.  

9. W razie stwierdzenia koronawirusa, uczeń/rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania szkoły 

SUNSTAR. 

10. Szkoła języka japońskiego SUNSTAR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne choroby uczniów.  

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:   620 zł. 
□ opłata w dwóch ratach:   1.    350  zł.      2.    270 zł.   
□ opłata za materiały:  50 zł (dla uczestników kursu stacjonarnego)  

W przypadku dokonania wpłaty przelewem bankowym, zobowiązuję się do przesłania dowodu wpłaty na adres 
mailowy: sunstar@japon.pl 

SUNSTAR Hiroshi Hyodo 
Nr konta bankowego: BNP Paribas 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. Ochota 2i  32-020, Wieliczka  Telefon informacyjny: 698 590 538


