
REGULAMIN 

ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z MARIOSPORT 

na rok szkolny 2022/2023 

1. MarioSport jest organizatorem zajęć nauki języka angielskiego z 
native speakerem.  

2. Zajęcia odbywają się w grupach liczących od 5 do 8 osób raz w 
tygodniu.  

3. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na 
uczęszczanie dziecka na zajęcia. 

4. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu zajęć z góry, 
zgodnie z cennikiem. Cena zajęć zmienia się w zależności od liczby 
zajęć w danym miesiącu. Cennik dostępny jest na naszej stronie 
internetowej. 

5. Miesięczną opłatę należy uiścić z góry najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia pierwszych zajęć w miesiącu. Jeżeli opłata nie będzie 
uregulowana w podanym terminie - uczestnik nie zostanie 
wpuszczony na zajęcia.  

6. Opłatę należy uiścić przelewem bankowym na konto: 93 1050 1083 
1000 0090 6351 3023, dane odbiorcy: MarioSport Siemasz Mariusz, 
ul. Orla 29, 43-400 Cieszyn, tytuł wpłaty: imię i nazwisko; język 
angielski za: nazwa miesiąca.  

7. W przypadku nie uregulowania opłaty za zajęcia uczestnik zostaje 
skreślony z listy, a na jego miejsce może zostać przyjęty nowy 
uczestnik.  



8. MarioSport nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia 
uczestnika z powodu jego nieobecności na zajęciach, ma on 
natomiast możliwość odrobienia zaległych zajęć w uzgodnionym 
wcześniej z prowadzącym terminie i formie.  

9. Odrabianie zaległych zajęć z poprzedniego miesiąca jest możliwe po 
opłaceniu bieżącego. 

10. Zapisanie się na zajęcia z języka angielskiego z MarioSport 
zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania 
regulaminu zajęć.  

11. Osobista wpłata na konto za zajęcia lub podpis niniejszego 
regulaminu jest równoznaczna z jego akceptacją  

12. MarioSport zastrzega sobie prawo zmiany godziny zajęć 
uczestników w każdym momencie, dostosowując uczestnika do 
poziomu grupy lub w sytuacji, gdy liczba uczestników w grupie się 
zmniejszy. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących 
dalszy program zajęć.  

13. Rodzic/Opiekun dziecka ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę z 
miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od końca miesiąca, 
w którym pisemne oświadczenie wpłynęło drogą mailową na adres 
kontakt@mariosport.pl lub zostało złożone w biurze MarioSport (ul. 
Aleja Łyska 21, I piętro) 

14. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, że: 

 I. Administratorem danych osobowych jest MarioSport z siedzibą w  
 Cieszynie, ul. Orla 29, 43-400 Cieszyn 

 II. Kontakt w trawie danych osobowych możliwy jest pod adresem  
 kontakt@mariosport.pl  

 III. Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestnictwo   
 dziecka w zajęciach z języka angielskiego z native speakerem   
 organizowanych przez MarioSport, celem przetwarzania danych   
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 osobowych rodzica/rodziców/opiekunów jest zapewnienie stałego   
 kontaktu MarioSport z opiekunami prawnymi dziecka 

 IV. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1  
 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z   
 dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 V. Dane osobowe dziecka będą przechowywane do momentu jego   
 uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego organizowany przez  
 MarioSport lub w przypadku osiągnięcia przez dziecko pełnoletności 
 do czasu wyrażenia nowej zgody. Dane osobowe rodziców    
 przetwarzane będą do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub do  
 czasu cofnięcia zgody. 

 VI. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 
 danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub   
 ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  
 przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia   
 zgody w dowolnym momencie. 

 VII. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu  
 danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu  
 nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 VIII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie  
 podanie może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w   
 zajęcia z języka angielskiego z native speakerem organizowanych   
 przez MarioSport. 

        ________________________ 

          Podpis  
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