Formularz zgłoszeniowy
DANE OSOBOWE
Nazwisko
Imię
Data urodzenia

-

-

(dzień-miesiąc-rok)

Miejsce urodzenia
Województwo urodzenia
PESEL
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Kod

-

Miasto

Ulica

Numer

Województwo
Telefon
Telefon do rodzica lub opiekuna ( w razie zdarzeń nagłych)
-------------------------------------------------------------------e-mail

Aby uczestniczyć w kursie…………………………………………………….……………………………………..należy:
•

Zgłosić się osobiście w sekretariacie „KANY” w Sosnowcu, ul. Legionów 10, w godz. 9 – 16 ;

•

Przedstawić dowód tożsamości z wypełnionym formularzem;

•

Z przedstawicielem „KANY” dokonać wyboru terminu szkolenia;

•

Dokonać wpłaty zaliczki za kurs w dniu zapisu w wysokości: 50 zł za przedmiot (bezzwrotnej w

30

00

przypadku rezygnacji kandydata z kursu);
•

Dokonać wpłaty za kurs w wysokości……………………..zł.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową lub przez usługę sms bieżących
informacji dotyczących oferty KANY.
(Czytelny podpis Kandydata, w przypadku osób
niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna)

O Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA dowiedziałem/am się z:
........................................................................................................................................................
Uczęszczam do szkoły (podaj nazwę i miejscowość):………………………………………………..

REGULAMIN
UCZESTNICTWA W KURSIE MATURALNYM
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach organizowanych przez Centrum Edukacji
i Wychowania Młodzieży KANA.
1. Kursant uczestniczy w kursie maturalnym, który obejmuje 50h (2 semestry).
2. W ramach kursu uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały edukacyjne.
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE
1. Z kursu może skorzystać każda osoba, przygotowująca się do egzaminu maturalnego lub planująca
uzupełnić swoje wykształcenie.
2. Osoba zainteresowana udziałem w kursie zobowiązana jest dostarczyć do sekretariatu KANY
wypełniony formularz osobowy oraz wpłacić zaliczkę, która nie będzie zwrócona w przypadku
rezygnacji kursanta z wybranego kursu. Jeżeli dany kurs nie zostanie uruchomiony z powodu braku
wystarczającej liczby chętnych lub innych trudności leżących po stronie organizatora, wpłacona
zaliczka zostanie zwrócona w całości.
3. Kandydat powinien dokonać opłaty za kurs przed jego rozpoczęciem. Wysokość opłat ustalana jest
każdorazowo na dany rok szkolny.
4. W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub uczestnictwa w co najmniej dwóch kursach
maturalnych, istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowych informacji w tym
zakresie udziela Sekretariat KANY.
5. Kursant ma prawo przepisania się do innej grupy (w przypadku zmiany poziomu lub przedmiotu
maturalnego) lub rezygnacji z kursu w terminie do 14 dni od daty pierwszego spotkania (tzw. okres
próbny).
6. Powyżej 14 dni od rozpoczęcia kursu, w przypadku rezygnacji kursanta z zajęć, KANA nie zwraca
należności za kurs (w tym czasie powinny się odbyć co najmniej 2 spotkania, natomiast nieobecność
kursanta w tym czasie na zajęciach nie przedłuża okresu próbnego).
7. KANA zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela w trakcie trwania kursu.
II. OBOWIĄZKI KURSANTA
1. W razie potrzeby kursant zobowiązany jest do jednorazowego uczestniczenia w charakterze
wolontariusza w akcji charytatywnej organizowanej przez KANĘ.
2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach oraz do systematycznej nauki.
3. W przypadku trzykrotnego naruszenia dyscypliny na zajęciach fakt ten zgłaszany jest do Dyrektora
KANY, który decyduje o możliwości dalszego udziału kursanta w zajęciach.
4. Konsekwencją nieprzestrzegania „Regulaminu uczestnictwa w kursie maturalnym Centrum Edukacji
i Wychowania Młodzieży KANA” będzie wykluczenie z listy kursantów i utrata wpłaconej kwoty.
5. W przypadku osób niepełnoletnich korzystających z kursu, istnieje obowiązek podpisu rodzica lub
opiekuna na formularzu osobowym oraz na regulaminach KANY.

.............................................................
(Czytelny podpis)
Sosnowiec, dnia .............................................

