REGULAMIN KURSÓW W PYRA PROJECT
Postanowienia ogólne
1. Zajęcia są organizowane i prowadzone przez pracowników PYRA PROJECT
Martyna Gabrych-Orzechowska.
2. Przystępując do kursu wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, których administratorem jest PYRA PROJECT Martyna
Gabrych-Orzechowska NIP: 2530323605 z siedzibą w Poźrzadle Wielkim.
a. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do rozpoczęcia kursu
i kontaktu. Jeśli chcesz usunąć swoje dane z naszej bazy lub je zmienić
skontaktuj się: martyna@pyraproject.com.
b. dane będą przetwarzane w celu kontaktu, przesyłaniu materiałów do
nauki i marketingu.
3. Przystąpić do kursu możesz kontaktując się z nami za pośrednictwem
formularza kontaktowego na www.pyraproject.com, na naszych Social
Media (Instagram, Facebook) lub mailowo: martyna@pyraproject.com.
Szczegóły kursu
1. Czas trwania zajęć to 60min .
2. Termin rozpoczęcia zajęć pierwszych zajęć i ich ilość w pierwszym miesiącu
jest ustalana podczas kontaktu z Martyną, która znajdzie dla Ciebie
odpowiedniego trenera językowego.
a. Następnie otrzymasz od nas mailowo informacje, kto jest Twoim
trenerem (od tego momentu wszystko ustalasz z nim), kontakt,
potwierdzenie terminu pierwszych zajęć.
b. Twój trener podczas pierwszego kontaktu może przesłać Ci materiały,
na których będziecie pracować.
3. Każdy trener ma swój unikalny, wypracowany system nauczania, który
zostanie przedstawiony Ci podczas pierwszych zajęć - jeśli masz uwagi, to
jest czas, aby je zgłosić.

Opłaty i przekładanie zajęć
1. Opłata za zajęcia: za miesiąc z góry lub w innym systemie jeśli został
wcześniej z nami ustalony. Ilość zajęć do opłacenia ustalana jest podczas
pierwszego kontaktu z nami oraz kolejnych z Twoim trenerem.

www. pyraproject.com

Opłaty i przekładanie zajęć
1.
2. Szanujemy Twój czas i naszych trenerów, jeśli nie możesz pojawić się na
zajęciach poinformuj swojego trenera o tym co najmniej 24h przed ich
planowym rozpoczęciem.
a. Zajęcia staramy się przekładać, nie odwoływać, tak aby ilość
zaplanowanych zajęć w danym miesiącu się zgadzała.
b. Alternatywny termin zajęć jest ustalany indywidualnie z trenerem.
c. Jeśli nie poinformujesz trenera o tym, że nie możesz pojawić się na
zajęciach w terminie z pkt. 1 - musimy uznać, że zajęcia się odbyły.
d. Każdemu z nas mogą zdarzyć się przypadki losowe z powodu, których
nie będziesz w stanie dotrzymać terminu - poinformuj o tym swojego
trenera, możecie się dogadać na odrobienie tych zajęć w innym
terminie - w tym przypadku wszystko w rękach trenera i jego
kalendarza.
3. Dane do przelewu: PYRA PROJECT Martyna Gabrych-Orzechowska
Nr konta: 27 1140 2004 0000 3502 8056 5827
Tytułem: Imię, Nazwisko, miesiąc, za który płacisz.
4. W sytuacjach związanych z rozliczeniem proszę o kontakt mailowy z
adresem martyna@pyraproject.com lub kontakt telefoniczny 730960809
Rezygnacja z kursu
1. Jeśli zechcesz zrezygnować z kursu przede wszystkim poinformuj o tym
swojego trenera, który poświęcił swój czas dla Ciebie na przygotowanie
materiałów etc, do końca Twojego kursu. Mamy nadzieję, że szanujesz czas
trenera i nasz, dlatego nie zrezygnujesz z dnia na dzień.
2. Po podjęciu decyzji o rezygnacji staramy się mimo wszystko zrealizować z
Tobą zajęcia, za które zapłaciłeś/łaś w ustalonych wcześniej terminach dlatego podczas podejmowania decyzji o rezygnacji miej na uwadze, że
warto dokończyć opłacony kurs - w przeciwnym razie przepadną Ci
opłacone już zajęcia.
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