
stanowiący załącznik do umowy z rodzicami na prowadzenie odpłatnych warsztatów

1. Udział dziecka w ZAJĘCIACH  jest możliwy po:
 dostarczeniu do ORGANIZATORA 
 wpłaceniu na konto ORGANIZATORA 

1. Rodzic/opiekun może zrezygnować z 
stosowną wiadomość na adres: 

2. Jeśli rezygnacja nastąpi podczas cyklu zajęć
ZAJĘCIA, na których uczestnik nie jest obecny.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w 
planowanym ich rozpoczęciem, ORGANIZATOR dokonuje zwrotu opłaty
umowie.  

4. Istnieje możliwość przesunięcia 100% płatności 
oferowanych przez ORGANIZATORA. 
uiszczenia wpłaty.  

5. Jeżeli dziecko, z powodu choroby,
podobnych. W celu ustalenia terminu 
placówką pod adresem: biuro@szkolyalfaiomega.pl
nazwisko dziecka, wiek/grupę, placówkę
dziecka na zajęciach planowych.

6. Dyrektor placówki proponuje terminy i miejsca 
7. Istnieje także możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć w placówce, gdzie odbywają się zajęcia planowe

O takiej możliwości i terminach 
chęć „odrobienia” zajęć.  
O organizacji, terminie dodatkowych 
planowe zajęcia odbywają się. 

8. Do komunikacji z rodzicami (oprócz poczty mailowej) wykorzystywany jest 
facebook – Fanpage „Szkoły Alfa i Omega
Wszelkie informacje dotyczące planowanych oraz dodatkowych terminów 
„odrabianiem” na bieżąco umieszczane są na naszym 
 
 

90-422 Łódź, ul. Piotrkowska 67
tel. 605 889 473  |  732 636 604 
biuro@szkolyalfaiomega.pl 

 
REGULAMIN  

stanowiący załącznik do umowy z rodzicami na prowadzenie odpłatnych warsztatów
„odrabianie zajęć”  

 
&1 

jest możliwy po: 
ORGANIZATORA  podpisanej umowy  

ORGANIZATORA ustalonej w zapisach umowy kwoty.
&2 

może zrezygnować z udziału w zajęciach zgłoszonego dziecka wysyłając do ORGANIZATORA
na adres: biuro@szkolyalfaiomega.pl nie później niż na 7 dni

Jeśli rezygnacja nastąpi podczas cyklu zajęć, ORGANIZATOR nie jest zobowiązany do zwrotu 
ZAJĘCIA, na których uczestnik nie jest obecny. 
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w ZAJĘCIACH już opłaconych, w okresie krótszym niż 

rozpoczęciem, ORGANIZATOR dokonuje zwrotu opłaty w wysokości 50 % kwoty podanej w 

Istnieje możliwość przesunięcia 100% płatności na poczet (jako cała opłata lub jej część) innych ZAJĘĆ 
IZATORA. ZAJĘCIA te muszą jednak rozpocząć się w przeciągu 

z powodu choroby, nie jest obecne na zajęciach planowych, może 
ustalenia terminu „odrobienia” nieobecności dziecka -  rodzic/opiekun kontaktuje się z 

biuro@szkolyalfaiomega.pl. Zgłasza chęć „odrobienia”
nazwisko dziecka, wiek/grupę, placówkę, w której zajęcia planowe odbywają się 
dziecka na zajęciach planowych.  

placówki proponuje terminy i miejsca „odrobienia” takich zajęć. 
zorganizowania dodatkowych zajęć w placówce, gdzie odbywają się zajęcia planowe

erminach ORGANIZATOR powiadamia indywidualnie rodziców, którzy 

dodatkowych zajęć ORGANIZATOR powiadamia także dyrektora placówki, w której 
.  

Do komunikacji z rodzicami (oprócz poczty mailowej) wykorzystywany jest także 
Szkoły Alfa i Omega”.  

Wszelkie informacje dotyczące planowanych oraz dodatkowych terminów zajęć 
umieszczane są na naszym Fanpage „Szkoły Alfa i Omega

422 Łódź, ul. Piotrkowska 67  | ul. Pomorska 96   
636 604  

 

 
 
 
 

stanowiący załącznik do umowy z rodzicami na prowadzenie odpłatnych warsztatów 

ustalonej w zapisach umowy kwoty. 

wysyłając do ORGANIZATORA 
7 dni przed ich rozpoczęciem. 

ORGANIZATOR nie jest zobowiązany do zwrotu płatności za 

w okresie krótszym niż 7 dni przed 
w wysokości 50 % kwoty podanej w 

jako cała opłata lub jej część) innych ZAJĘĆ 
się w przeciągu 5 miesięcy od dnia 

, może uczestniczyć w innych, 
rodzic/opiekun kontaktuje się z 

” zajęć, podając: imię i 
się oraz datę nieobecności 

zorganizowania dodatkowych zajęć w placówce, gdzie odbywają się zajęcia planowe. 
indywidualnie rodziców, którzy mailowo zgłosili 

dyrektora placówki, w której 

także kanał społecznościowy 

zajęć związanych z ich 
Szkoły Alfa i Omega”. 


