
www.toddler.pl 

Toddler British Centre, ul. Chylońska 150, 81-007 Gdynia 

tel. (58) 625-73-37; mobile, Whatsup +48 502 459 295 

e-mail: toddler@toddler.pl 
Skype: Karolina Nejman British Centre 
 

Formularz zgłoszenia na kurs językowy 

I. Imię i nazwisko dziecka oraz data urodzenia: ........................................................................................................................... ............................. 
Telefon kontaktowy:........................................................................ ............................................................................................................................. ........ 

Adres e-mail:............................................................................................................. ..............................................................................................................  

Login Skype:................................................................................................................. ...........................................................................................................  
 

II. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie, które mogą mieć wpływ na proces edukacji (stan zdrowia, alergie, ewentualne potrzeby specjalne, 

ograniczone prawa rodzicielskie itp.)......................................................................................................................................... 
 

III. Warunki prowadzenia zajęć: 
· Umowa zawarta jest na bieżący rok szkolny, od września do czerwca. Umowę można pisemnie rozwiązać wcześniej z zachowaniem 30 dniowego 

okresu wypowiedzenia (lub gdy wypadają dni wolne-minimum 4 zajęcia). Data wypowiedzenia: ............. Opłata za następny miesiąc/4 zajęcia............. 

· Zajęcia odbywają się w grupach od 6-9 osób dla dzieci 6-18 lat raz w tygodniu po 90 minut. Dzieci 6-8 lat: 60 minut. 

· Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania kalendarza zajęć na stronie www.toddler.pl oraz umożliwienia dziecku słuchania nagrań do kursu. 

· Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy organizatora, zostaną zorganizowane w innym terminie. Nieobecności uczniów można odrobić  w grupie 

równoległej. Zajęcia indywidualne lub 2 osobowe odwołane w terminie krótszym niż 24 godziny uznaje się za zrealizowane. 

· Jest możliwość dojazdu do ucznia do domu, opłata 1 PLN za km odległości od Centrum, min. 10 zł za każdy dojazd. 
· Centrum zastrzega sobie prawo do podniesienia opłaty lub przeniesienia ucznia, gdy w trakcie trwania kursu liczba osób będzie mniejsza niż 5. 
· W przypadku braku możliwości zorganizowania zajęć stacjonarnych, szkoła automatycznie przechodzi w tryb online. 
· W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu, bez pisemnego zgłoszenia rezygnacji, nie istnieje możliwość zwrotu opłaty. 

IV. Koszt kursu 

Kurs Płatność za rok z góry Płatność za semestr 

Grupy 6-9 osób (6-8 lat), 30 lekcji po 60 min 

Kurs 8-klasisty i Cambridge 20 lekcji po 90 min 
1500 2 raty po 850 

Grupy 6-9 osób, 8-18 lat, 30 lekcji po 90 min 

 
1800 2 raty po 975 

Grupy 3-5 osób 28 lekcji po 60 min 

 
2300 2 raty po 1300 

Grupy 2 osobowe, 28 lekcji po 60 min 

 
2800 2 raty po 1600 

      Indywidualnie, 28 lekcji po 60 min 

60min-130zł 
3500 2 raty po 1950 

Kursy do IELTS, TOEFL, Cambridge 

(na studia zagraniczne), egzaminy do LO, 

konwersacje (lekcje z p. Karoliną 60 min-150zł) 

2900 (grupy 3-5 osobowe) 

3500 (grupy 2 osobowe) 

4000 (indywidualne) 

2 raty po 1650 

2 raty po 1950 

2 raty po 2300 

 

1.Konto mbank nr 83 1140 2004 0000 3102 8277 0989, tytułem: imię i nazwisko dziecka. 
2. Zniżka dla rodzeństwa 10% od każdego dziecka, odliczane od ostatniej raty (dotyczy lekcji grupowych 6-9 osób). 
3. Zniżka za kontynuację i ciągłość nauki: 50zł odliczane od ostatniej raty lub 100zł odliczane od wpłaty za rok z góry. 

4. Zniżka za naukę całych grup wyłącznie w trybie online (nie dotyczy zajęć hybrydowych): indywidualne-200zł, grupy 2os-150zł, grupy 3-9os-100zł. 
Zniżki sumują się. 

 

V. Zgody (proszę zakreślić w kółku): 
 
1. Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku przez CSJ Toddler, w tym w szczególności 

na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej. 

 

2. Oświadczamy, że dziecko może/ nie może* samo przychodzić na zajęcia i wracać do domu (nie dotyczy zajęć online). 

 

VI Oświadczam, że po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami Centrum, akceptuję je i zgłaszam dziecko na kurs. 
 

Do odbioru dziecka upoważniam następujące osoby: 

1 ..................................................................................................................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................................................................................................................... 
3 ..................................................................................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko, nr telefonu 

 

 

Gdynia, dnia..........................                                                                                                         Gdynia, dnia........................................... 
 

                                                                                                              

…........................................................                                                                                                   ….............................................................. 

 podpis opiekunów prawnych                                                                                                                          organizator 

http://www.toddler.pl/
mailto:toddler@toddler.pl
http://www.toddler.pl/


Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Toddler British 

Centre z siedzibą przy ul. Chylońskiej 150 w Gdyni, 81-007, tel.: +48 502459295, adres e-mail: toddler@toddler.pl 

2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy dotyczące przeprowadzenia zajęć językowych. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

przesyłanie mailowo aktualnych informacji o kursach i zajęciach dodatkowych oraz informowania telefonicznie o przebiegu 

wykonywania umowy. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 

instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została 

wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

                                                                             


