Kursy językowe dla dzieci SELECT - rok szkolny 2021/2022
Regulamin przyznawania zniżek i rabatów.

I.

Gwarancja ceny i miejsca w grupie

Gwarancja ceny i miejsca w grupie obejmuje wyłącznie dzieci kontynuujące zajęcia z SELECT w tej
samej formie co w roku poprzednim.
Dla rodziców / opiekunów dzieci kontynuujących zajęcia, które do dnia 30.07.2021 wpłacą zadatek w
wysokości 100 zł i tym samym potwierdzą kontynuację uczestnictwa dziecka w zajęciach zostanie
zarezerwowane miejsce w grupie, a cena za I semestr kolejnej edycji kursów pozostanie niezmieniona
i wyniesie:
620 zł - 30h zajęcia 2 x tyg.
390 zł - 15h zajęcia 1 x tyg.
1. rezerwacja miejsca w grupie następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Select
2. zadatek jest odliczany od opłaty za I semestr
3. zadatek jest bezzwrotny, także w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach przed ich
rozpoczęciem
4. gwarancja ceny i miejsca w grupie nie łączy się z innymi rabatami i zniżkami tj. przy
skorzystaniu z gwarancji ceny i miejsca w grupie nie ma możliwości naliczenia innych rabatów
5%
5. gwarancja ceny i miejsca w grupie łączy się Bonusem “POLECAM SELECT”
6. gwarancja ceny i miejsca w grupie dotyczy kontynuacji zajęć dziecka w tej samej formie tj 2
razy w tygodniu jeśli dziecko uczęszczało na zajęcia w roku ubiegłym dwa razy w tygodniu i
odpowiednio 1 raz w tygodniu jeśli dziecko uczęszczało na zajęcia raz w tygodniu. Cena
zostaje wówczas zachowana na I semestr kolejnej edycji i miejsce w grupie zarezerwowane.
Gwarancja ceny nie obejmuje osób, które kontynuują zajęcia w innej formie niż w roku
ubiegłym. Po wpłacie zadatku takie osoby mają zarezerwowane miejsce w grupie
7. gwarancja ceny i miejsca w grupie dotyczy dziecka, które uczęszczało na zajęcia SELECT w
roku ubiegłym i je kontynuuje. Nie ma możliwości zaliczenia zadatku na poczet zajęć innego
dziecka danego rodzica/ opiekuna.
II.

Rabat 5%

RODZEŃSTWO - zniżki na drugie i każde kolejne dziecko zapisane na nasze zajęcia
POLIGLOTA - zniżka na drugi i każdy kolejny język
KARTA - zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny lub Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+
1. rabaty naliczane w grupach standardowych czyli liczących przynajmniej 6 osób
2. rabaty nie łączą się, 5% to maksymalny rabat na osobę
3. rabaty są naliczane w każdym semestrze nauki, w którym dana osoba jest uprawniona do
zniżki
4. rabat przyznawany jest na jedną z kart, nie kumuluje się w przypadku posiadania obu kart tj
Karty Dużej Rodziny lub Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+
5. w przypadku rozłożenia płatności za semestr na raty, rabat odliczany jest od II raty w
semestrze
6. rabaty naliczane są przed dokonaniem płatności, po dokonaniu płatności za semestr nie ma
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możliwości przyznania rabatu czyli zwrotu 5%
III.

BONUS “POLECAM SELECT”

Bonus w wysokości 5% jest przyznawany za każde nowe dziecko, które się z SELECTi nie uczyło
wcześniej, a które zapisze się z Państwa polecenia.
1. bonus przyznawany jest jest jednorazowo w semestrze, w którym dołącza do grupy nowy
uczestnik
2. wysokości Bonusu może być odliczona od płatności w II sem, jeśli uczestnik dokonał wpłaty
w całości przed poleceniem dodatkowego uczestnika
3. rodzic / opiekun nabywa prawo do Bonusu po tym jak nowy uczestnik wpisze nazwisko osoby
polecającej w formularzu zgłoszeniowym online i opłaci zajęcia
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