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Regulamin uczestnictwa w kursie dla dorosłych organizowanym przez

Akademię Sorobanu z ramienia Japońskiego Związku Sorobanu

1. Organizatorem  kursu  jest  Akademia  Sorobanu -  certyfikowana  Japońska  Szkoła
Matematyki Ishido-Shiki, NIP: 8212049179 , REGON: 380545541 z siedzibą przy ul. 10
Lutego 15B/127 08-110 Siedlce, tel. +48570032967, email: kontakt@akademiasorobanu.pl

2. Adresatem kursu są nauczyciele.

3. Po uzgodnieniu z Organizatorem w kursie mogą brać udział  osoby, które nie  pracują w
zawodzie nauczyciela oraz osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

4. Zapisu na kurs należy dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej
akademiasorobanu.pl/kurs-dorosli.

5. Szczegółowe informacje dotyczące terminów kursu,  wysokości opłat  i  zakresu materiału
znajdują się na stronie internetowej  akademiasorobanu.pl/kurs-dorosli.

6. Wiążącym warunkiem udziału w kursie jest wniesienie pełnej opłaty przez Uczestnika.

7. Warunkiem rezerwacji  miejsca  w kursie  jest  dokonywanie  wpłaty  zaliczki  w wysokości
50%  kosztu kursu w terminie 10 dni od wypełnienia formularza.  W przypadku braku
wpłaty zaliczki zgłoszenie zostaje anulowane.

8. Opłata za zajęcia wnoszona jest na konto

mBank 23 1140 2004 0000 3102 7772 7293
tytułem „imię i nazwisko kursanta”

9. Opłata za zajęcia, w których Uczestnik nie może uczestniczyć po rozpoczęciu kursu, nie jest
zwracana.

10. Warunki wycofania się z uczestnictwa w kursie:

• na 12 (lub więcej) dni przed rozpoczęciem kursu (do terminu zgłoszenia) – zwrot 100%
wpłaty.

• na 11-2 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącane jest 15% ceny kursu.

• zgłoszenie nieobecności dzień przed lub w dniu szkolenia pociąga za sobą utratę 50%
wpłaty.

11. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali/budynku w którym
odbywają się zajęcia.
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13. Organizator  sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi kursantami tylko podczas  trwania
zajęć.

14. Uczestnik kursu wyrażą zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby realizacji kursu
przez Akademię Sorobanu.

15. Zgłoszenie  swojego  uczestnictwa  w  kursie  jest  równoznaczne  z  zaakceptowaniem
Regulaminu.


