Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia
w Hounslow, Lampton School, Lampton Avenue
Hounslow TW3 4EP
Tel. 07894517574, 07961582839
Email:propolonia123@gmail.com
www.polskaszkolahounslow.co.uk
Formularz Zgłoszeniowy na Rok Szkolny 2017/2018
Data zapisu:
Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia:
Jeśli dziecko uczęszcza do polskiej szkoły, proszę podać, do której klasy:

Imię i nazwisko 2go dziecka:
Data urodzenia:
Jeśli dziecko uczęszcza do polskiej szkoły, proszę podać, do której klasy:

Dane rodziców:
Imię i nazwisko matki/opiekunki:
Telefon:
Email:
Imię i nazwisko ojca/opiekuna:
Telefon:
Email:
Adres (Ulica, kod pocztowy i dzielnica):

Wymagana jest kopia paszportu dziecka oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania.
Kontakt w nagłym wypadku (inny niż rodzicow):
Imię, nazwisko i telefon:
Dodatkowe informacje dotyczące dziecka:
Medyczne (alergie, stale przyjmowane leki, itp.)

Inne uwagi:
Wysokość i termin opłat:
*za pierwsze dziecko £400 za cały rok lub £200 za semestr (płatne do 10 lipca za semestr I; do 31 stycznia
za semestr II) +£10 koszty administracyjne
*za dwoje dzieci £720 za cały rok lub £360 za semestr (do 10 lipca za semestr I;
do 31 stycznia za semestr II) +£20 koszty administracyjne
MIEJSCE W SZKOLE GWARANTUJE WPŁATA DEPOZYTU o wartości £50 za każde dziecko. Suma
depozytu doliczana jest na poczet opłaty za rok szkolny.
Ze względu na ograniczą ilość miejsc w szkole, w przypadku rezygnacji, depozyt nie podlega zwrotowi.
Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres e-mailowy: propolonia123@gmail.com
Wpłaty przyjmujemy na konto:

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia
Sort code: 20-42-73
Nr konta: 43667383
Prosimy o dopisanie imienia i nazwiska dziecka/dzieci w rubryce ”reference”
Oświadczenie i zgoda rodzica:
*Oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem Prywatnej Sobotniej Szkoły Języka
Polskiego „Pro Polonia”oraz zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania.
*Zapoznałem się z wysokością opłat i terminami ich regulowania w roku szkolnym.
*Rozumiem, ze depozyt jest zaliczką na poczet czesnego, a w razie rezygnacji ze szkoły, depozyt jest
bezzwrotny.
*Wyrażam zgodę na fotografowanie dziecka na potrzeby szkoły i publikowanie ich na szkolnej stronie
internetowej.
*Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy lekarskiej w nagłej potrzebie.
Data i czytelny podpis rodzica:

