NUMER KS:
….........................

Dyrekcja Szkoły Policealnej Wizażu i Stylizacji w Rzeszowie.
Proszę o przyjęcie mnie na I semestr stacjonarnej / zaocznej * szkoły policealnej:
…......................................................................................................................................
(kierunek)
DANE OSOBOWE KANDYDATA:
1. Nazwisko ….......................................................................................................................................
2. Imiona

….......................................................................................................................................

3. Data urodzenia: dzień............................miesiąc.............................rok..............................................
4. Miejsce urodzenia ….........................................................................................................................
5. Nazwisko panieńskie …....................................................................................................................
6. Imiona rodziców ................................................................................................................................
7. Numer telefonu komórkowego …......................................................................................................
8.. Adres e-mail …..................................................................................................................................
9. Adres zameldowania: miejscowość..........................kod........................poczta...............................
ulica ….......................... nr domu …................................. województwo ….....................................
10. Seria i nr dowodu osobistego ….......................................................................................................
11. Nr PESEL

12. Wykształcenie: …......................................................................................................................................
13. Ukończyłam / ukończyłem szkołę średnią: nazwa szkoły …...........................................................
Miejscowość …................................... woj. …............................... rok ukończenia …..........................

Do podania dołączam następujące wymagane w procesie rekrutacji dokumenty:
Świadectwo szkolne

Fotografia

Zaświadczenie lekarskie

Opłata rekrutacyjna 200,00 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Policealna Wizażu i Stylizacji w Rzeszowie, ul. Śniadeckich 15 i są one pobierane w celu
realizacji umowy oraz przekazywania informacji o prowadzonych przez nas szkołach i kursach. Podanie danych jest dobrowolne. Twoje dane
będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, przez czas funkcjonowania firmy/szkoły. Masz prawo do: żądania dostępu do
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki oferty szkoleniowej,
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nie sprzedajemy i nie profilujemy Twoich danych, nie przekazujemy ich osobom trzecim. Podstawę
prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UMOWA na realizację kształcenia
Umowa zawarta dnia …..........................pomiędzy:
SZKOŁA POLICEALNA WIZAŻU i STYLIZACJI W RZESZOWIE, 35-006 Rzeszów, ul. Śniadeckich 15,
reprezentowana przez Marcin Dudek, zwany dalej Szkołą,
a Słuchaczem szkoły zgodnie z danymi na karcie słuchacza.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pobieranie nauki przez Słuchacza w ramach zajęć
prowadzonych przez Szkołę.
2. Prawa i obowiązki stron umowy, poza wymienionymi w niniejszej umowie, reguluje statut Szkoły.
3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres trwania cyklu kształcenia przewidzianego przepisami
prawa oświatowego.
4. Słuchacz może rozwiązać niniejszą umowę, na podstawie uprzednio złożonego pisemnego podania
o rezygnacji z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca. Opłata czesnego jest naliczana do końca trwania umowy.
5. W przypadku kierunków ujętych w klasyfikacji szkolnictwa branżowego, Słuchacz jest zobowiązany
do potwierdzania własnoręcznym podpisem min. 50% uczestnictwa w zajęciach szkolnych, w
każdym miesiącu danego semestru.
6. Słuchacz zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłaty czesnego zgodnie z stawką na
wybranym kierunku. Czesne jest płatne do 10 tego każdego miesiąca. Za opóźnienia w uiszczaniu
opłat za naukę doliczane będą odsetki ustawowe od podstawy za każdy dzień zwłoki.
Konto bankowe do wpłaty czesnego, wpisowego oraz opłat kursowych:
MBANK Rzeszów 84 1140 2004 0000 3902 7755 8672
W tytule przelewu należy dopisać imię, nazwisko oraz wybrany kierunek.
7. W razie zmniejszenia liczby Słuchaczy poniżej 8 osób Szkoła może rozwiązać umowę, a Słuchacz
zgadza się na rozwiązanie grupy lub przeniesienie na inny pokrewny kierunek.
8. Słuchacz zobowiązuje się do zachowania dowodów wpłat przez cały okres nauki i przedstawienia
ich na żądanie Szkoły.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa oświatowego
oraz KC. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Rzeszów, dnia …................... podpis SPWIS Rzeszów ........................ podpis Słuchacza ….........................

