Regulamin zajęć
w Studio Muzyki i Języków Obcych Cytryna.net

1. Studio Muzyki i Języków Obcych Cytryna.net, zwane dalej „Studio Cytryna.net”, jest
prowadzone przez firmę Praktyka.net Sp. z o.o. REGON: 364635564, NIP: 6492305345.
2. Studio Cytryna.net przetwarza dane osobowe uczestnika zajęć oraz jego opiekunów
ustawowych na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b RODO w celu i zakresie niezbędnym do
prawidłowej realizacji usług (np. odwołanie zajęć z powodu choroby nauczyciela
prowadzącego) oraz wystawienia faktury VAT. Dane osobowe uczestnika zajęć oraz jego
opiekunów nie są udostępniane innym podmiotom.
3. Aktualne informacje, tj.:
▪ regulamin zajęć
▪ cennik zajęć
▪ numer rachunku bankowego
▪ adresy placówek i numery telefonów
są upublicznione na stronie internetowej www.cytryna.net.
4. Pieczę nad osobami niepełnoletnimi w czasie zajęć, w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej
po zakończeniu zajęć sprawują ich prawni opiekunowie.
5. Zajęcia odbywają się w dniach nauki szkolnej. Terminy przerw świątecznych i wakacyjnych
pokrywają się z terminami w szkołach publicznych.
6. Czas trwania jednostki lekcyjnej to 50 minut. W razie indywidualnych potrzeb uczestnika
zajęć czas ten w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym może ulec zmianie, co ma
bezpośredni wpływ na wysokość opłat za zajęcia.
7. Termin zajęć ustalany jest przez uczestnika zajęć lub jego prawnego opiekuna oraz
nauczyciela prowadzącego w czasie dogodnym dla obu stron.
8. Opłaty za zajęcia wnoszone są z góry za cały miesiąc, nie później niż do 7 dnia miesiąca,
którego płatność dotyczy.
9. Opłata za zajęcia jest stała i nie zależy od liczby jednostek lekcyjnych w danym miesiącu, to
znaczy: nie jest podwyższana w przypadku 5 jednostek lekcyjnych w danym miesiącu i nie jest
obniżana w przypadku mniej niż 4 jednostek lekcyjnych w danym miesiącu, z zastrzeżeniem
zapisów poniższych.
10. Opłata za zajęcia jest pomniejszana proporcjonalnie w następujących przypadkach:
a. Wystąpienie w danym miesiącu ferii zimowych lub wakacji letnich.
b. Odwołanie zajęć przez nauczyciela.
c. Rozpoczęcie nauki lub rezygnacja z dalszej nauki w trakcie miesiąca.
11. Nieobecność uczestnika zajęć na zajęciach nie pociąga za sobą obniżenia opłaty za dany
miesiąc.
12. Jeśli uczestnik zajęć powiadomił nauczyciela prowadzącego o swojej nieobecności na
zajęciach przynajmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, wówczas przysługuje mu
prawo odrobienia zajęć w terminie dogodnym dla uczestnika zajęć i nauczyciela
prowadzącego. Dopuszczalne jest odrobienie najwyżej 2 jednostek lekcyjnych w 1 semestrze.
13. Rezygnację z dalszej nauki w Studio Cytryna.net można złożyć osobiście, telefonicznie lub
pisemnie, nie później niż 24 godziny przed nadchodzącymi zajęciami.
14. Regulamin wchodzi w życie w chwili opublikowania go na stronie www.cytryna.net.
Regulamin może ulec zmianie.

