FORMULAR DE ÎNSCRIERE - AN ȘCOLAR 2018-2019
CURSURI LIMBI STRĂINE

v tarifele pentru anul școlar 2018-2019 NU se vor modifica!
NUME ȘI PRENUME COPIL ……………………………………………………………………… VÂRSTA …….…..ANI
DATA DE NAȘTERE………/………/………
GRĂDINIȚA/GRUPA; ȘCOALA/CLASA (în anul școlar 2018-2019).........................................................................
PROGRAM DORIT (bifați una din variante):

o DIMINEAȚA

o DUPĂ-AMIAZĂ

v LIMBILE DE STUDIU SOLICITATE:

o ENGLEZĂ (2 ședințe/ săptămână):
o GERMANĂ (2 ședințe/ săptămână)
o ENGLEZĂ (1 ședință / săptămână) – valabil

numai pentru seniori (clasa a VIII-a și liceu) care
nu doresc susținerea unui examen Cambridge și
dacă se constituie grupa completa de 8 cursanți

o FRANCEZĂ
o GERMANĂ
o SPANIOLĂ
o JAPONEZĂ

(1 ședință/ săptămână)
(1 ședință/ săptămână)
(1 ședință/ săptămână)
(1 ședință/ săptămână)

v Pregătirea pentru sustinerea unui examen Cambridge : KET, PET, CAE, FCE, IELTS și TOEFL va fi posibilă
numai prin frecventarea cursului complet de 64 de ședințe/an școlar, doi ani de studiu. Acest lucru este impus de
complexitatea examenului și de nivelul ridicat de pregătire.
DATE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI:
Nume părinți/bunici/reprezentant legal (1)……………….........................................................................................
(2).............…………………………………………………………………………..
Număr de telefon (1).............................................………….(2)…............................................................................
Email (1)……………………………………………………………(2)………………………………………………………
*Orice informare pe care o trimitem la ambele numere de telefon si adrese de mail din prezentul formular se
consideră primită și acceptată de dvs. (în cazul în care nu sunteți de acord sau aveți întrebări legate de informare, vă
stăm la dispoziție la numerele de telefon din secretariat, la adresa de mail sau la sediul centrului).

o TAXĂ de înscriere achitată deja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

o TAXĂ achitată la data de ………………………..

Prestatorul are obligația începerii cursului numai dacă se formează grupa de minim 6 – maxim 8 cursanți de același nivel.
Dacă această condiție nu este îndeplinită, cursul poate fi anulat și taxa de înscriere returnată obligatoriu.
Se menționează că, în calitate de beneficiar, acesta este de acord cu schimbarea profesorului de la curs, dacă situația
impune acest lucru. Prestatorul se obligă să asigure continuitate, oferind un serviciu de calitate.
Taxa de înscriere (care nu este o taxă suplimentară) poate fi retrasă numai la rata nr. 8 , exclusiv în cazul în care cursul
este frecventat complet. În acest caz, rata 8 va însemna: tarif rata 8 – ( minus) 70 lei taxa de înscriere = diferența de
plată.
Prin depunerea la secretariat a Formularului de înscriere și prin plata taxei, clientul își asumă. Astfel că retragerea taxei nu
mai este posibilă decât la rata 8 a modulului frecventat. Retragerea în alte condiții va duce la pierderea taxei, ea fiind de
fapt o plată anticipată din tariful total.
Odată cu depunerea formularului de înscriere, se solicită copie C.I. a titularului de contract.
Prin completarea și depunerea la secretariat a prezentului formular, îmi exprim acordul pentru primirea tuturor informațiilor
legate de această activitate și folosirea numerelor de telefon și a adreselor de email, exclusiv pentru relația prestator –
beneficiar.

Data de înscriere ………………………………

Director General Cristian Vîlceanu

Semnătură (nume, prenume, semnătură)
……………………………………………………
……………………………………………………

L.S.

