UMOWA I REGULAMIN
Kursu efektywnej nauki, języka angielskiego oraz matematyki dla dzieci
zwanego dalej Kursem, organizowanego przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz w Warszawie,
przy ul. Mochtyńska 69, zwaną dalej Akademią.
§1
ZASADY OGÓLNE
1. Akademia daje możliwość udziału w jednej, bezpłatnej lekcji pokazowej dla osób chcących dołączyć w
trakcie trwania kursu.
2. Kursy:
‐ Mądre Dziecko obejmuje 52 jednostki lekcyjne raz w tygodniu po 2 jednostki.
‐ Mały Odkrywca, Mistrzowie Matematyki oraz kursy Kids English i Teens English obejmują 56 jednostek
lekcyjnych raz w tygodniu po 2 jednostki.
Jednostki lekcyjne dla kursów Mądre dziecko i Mistrzowie Matematyki (klasy 2‐8) to 60 minut.
Jednostki lekcyjne dla kursów Mały Odkrywca (Wyspa, Piraci), Mistrzowie Matematyki klasy 0‐1, Kids English i
Teens English to 45 minut.
Jednostki lekcyjne dla kursów Mały Odkrywca Zaczarowany Zajączek – to 30 minut.
Długość jednostki lekcyjnej uwzględnia możliwości efektywnej pracy z dziećmi w danej grupie wiekowej.
3. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań, który zostanie wysłany mailem przed
pierwszymi zajęciami do opiekunów. Harmonogram spotkań uwzględnia przerwy świąteczne i ferie zimowe
dla woj. mazowieckiego w obecnym roku szkolnym opublikowane przez MENiS.
4. Akademia daje możliwość uczestniczenia w bezpłatnych konsultacjach trenerskich. Terminy konsultacji
dostępne są u trenerów prowadzących zajęcia.
5. Opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania dziecka na wszystkie zajęcia dla dzieci wymienione w
Kalendarium spotkań. W przypadku nieobecności Akademia umożliwia bezpłatny udział w konsultacjach, o
których mowa w punkcie 4 lub na zajęciach z inną grupą idącą tym samym trybem i programem. Konsultacje
prowadzone są raz w miesiącu w wymiarze 0,5 godziny zegarowej dla danej grupy. Termin konsultacji ustala
trener grupy.
6. Opiekun zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach dla opiekunów odbywających się na 2
wywiadówkach: po 1‐szym semestrze i po zakończenie kursu.
7. Opiekun zobowiązany jest do treningu z dzieckiem w domu według wskazówek uzyskanych na spotkaniach
warsztatowych i konsultacjach.
8. Grupy liczą od 8‐12 osób w trybie stacjonarnym. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy podczas
trwania kursu poniżej 6 osób, Akademia ma prawo do łączenia grup lub w ostateczności do jej rozwiązania.
9. Akademia daje sobie prawo do kontaktów telefonicznych i mailowych z klientem związanych z organizacją
kursu.
10. Akademia daje sobie prawo do zmiany trenera w trakcie trwania kursu, a także do zorganizowania
zastępstwa w przypadku nieobecności trenera prowadzącego grupę lub przełożenia zaplanowanych zajęć na
inny termin.
11. Akademia zastrzega, że Harmonogram może ulec zmianie. Aktualne harmonogramy zajęć
Akademia niezwłocznie dostarczy Klientowi.

12. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie siedziby.
13. Na terenie siedziby Akademii obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
14. Zajęcia hybrydowe są możliwe tylko w przypadku ograniczenia działalności szkół i placówek oświatowych
poprzez decyzje rządu.
15. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że Akademia może w uzasadnionych przypadkach (np.
zagrożenia epidemiologicznego) zastosować zdalne nauczanie online.
§2
ZASADY PŁATNOŚCI
1. Cena kursu wynosi:
 Dla kursantów rozpoczynających naukę na kursie Mądre Dziecko lub Mistrzowie Matematyki:
2691 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).
 Dla kursantów rozpoczynających naukę na kursie Mały Odkrywca:
2601 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset jeden złotych).
 Dla kursantów kontynuujących naukę na kursie Mądre Dziecko lub Mistrzowie Matematyki:
2601 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset jeden złotych).
 Dla kursantów kontynuujących naukę na kursie Mały Odkrywca:
2511 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset jedenaście złotych).
 Dla kursantów na kursie Kids English lub Teens English:
1575 PLN (słownie: tysiąc pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).
2. System rabatowy:
na drugi i kolejny kurs lub kurs dla drugiego i kolejnego dziecka obowiązuje dodatkowy rabat w wysokości 90
złotych.
3. Akademia, w ramach opłaty za Kurs, zobowiązana jest do wyposażenia zarówno opiekuna jak i dziecka we
wszystkie materiały dydaktyczne potrzebne do uczestnictwa w Kursie.
4. Opłatę za Kurs należy uiścić jednorazowo lub w dziewięciu równych ratach. Przy płatności jednorazowej
obowiązuje dodatkowy rabat w wysokości 5%.
Harmonogram wpłaty rat:
I rata: do 23.09.2022
II rata: do 05.11.2022
III rata: do 05.12.2022
IV rata: do 05.01.2023
V rata: do 05.02.2023
VI rata: do 05.03.2023
VII rata: do 05.04.2023
VIII rata: do 05.05.2023
IX rata: do 05.06.2023

5. Forma płatności:
‐ przelew na konto Akademii 73 1090 1056 0000 0001 4767 5799
‐ Tpay – szybkie płatności poprzez system ActiveNow

6. Strony ustalają, iż niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z uprzednim, 30‐sto
dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e‐mail Akademii:
nowogrodzka@akn.pl wskazując konkretne przyczyny wypowiedzenia.
7. W przypadku wypowiedzenia umowy po dokonaniu płatności jednorazowej zwrot obliczany będzie na
następujących zasadach – koszt zajęć, które odbyły się do końca okresu wypowiedzenia zostanie wyliczony
na podstawie regularnej ceny zajęć, bez uwzględnienia rabatu. Otrzymany koszt tych zajęć zostanie odjęty od
kwoty wpłaconej na poczet kursu, a pozostała kwota zostanie zwrócona.
8. Akademia może również rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia przez Kursanta postanowień niniejszej Umowy lub działania na szkodę Akademii, w
szczególności, gdy Kursant:
a) poprzez nieodpowiednie zachowanie uniemożliwia pracę w grupie i prowadzenie zajęć,
b) stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników i Trenera.
9. Akademia może także rozwiązać niniejszą Umowę w sytuacjach niezależnych od Akademii, a które to sytuacje
uniemożliwiają prowadzenie zajęć np. zagrożenie epidemiologiczne. W takiej sytuacji, Klient ponosi
odpłatność tylko i wyłącznie za zajęcia, które odbyły się do dnia rozwiązania Umowy. Za zajęcia, w których
Kursant nie uczestniczył po rozwiązaniu Umowy, Akademia dokona zwrotu nadpłaty. Powyższe nie dotyczy
sytuacji wskazanych w § 1 ust. 14 niniejszej Umowy.
10. W przypadku niewykorzystania danych zajęć z powodu wyjazdu, choroby czy innych zdarzeń losowych
istnieje możliwość ich odrobienia w ramach konsultacji, o których mowa w §1 pkt.4 lub podczas zajęć z inną
grupą idącą tym samym trybem i programem. W przypadku skorzystania z tej możliwości uznaje się, że dane
zajęcia zostały wykorzystane.
11. Akademia nie zwraca wniesionej kwoty za zajęcia niewykorzystane z powodu wyjazdu, choroby czy innych
zdarzeń losowych i daje możliwość ich odrobienia w ramach konsultacji, o których mowa w §1 ust.4 niniejszej
Umowy.
12. Niedokonanie opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kursu i spowoduje brak możliwości
uczestniczenia w zajęciach.
§3
ZASADY REKLAMACJI
Reklamacje można składać drogą elektroniczną na email: nowogrodzka@akn.pl w ciągu 7 dni od zaistnienia
podstawy do reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni ich złożenia. Odpowiedź zostanie
przekazana drogą elektroniczną na wskazany adres email Opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA 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) informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz
Buzarewicz, ul. Mochtyńska 69, 03-289 Warszawa, tel: 502 190 259, nowogrodzka@akn.pl;;
2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe podopiecznego będą zbierane i przetwarzane
przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz w celu realizacji imprezy szkoleniowoedukacyjnej zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w przypadku udzielenia zgody marketingowej
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznego będą przetwarzane przez okres udziału
i obsługi administracyjnej udziału podopiecznego w imprezie szkoleniowo-edukacyjnej, a w
przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe oraz dane
podopiecznego przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych podopiecznego będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty będące partnerami imprezy szkoleniowo-edukacyjnej.
5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych
podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych także do przenoszenia danych;
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Akademia
Szybkiej Nauki
Tadeusz Buzarewicz;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

