Zasady płatności czesnego w roku szkolnym 2016/2017
SYSTEM PŁATNOŚCI
Opłaty czesnego za uczestnictwo w wybranym rocznym kursie artystycznym można dokonać wybierając:
* płatność jednorazową,
* płatność w ratach,
w kwocie zgodnej z obowiązującym Cennikiem zajęć.

TERMIN PŁATNOŚCI
Opłaty czesnego za roczny kurs artystyczny można dokonać:
* jednorazowo w terminie 7 dni od podpisania umowy na świadczenie usług edukacyjnych,
* ratalnie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

NUMER KONTA I TYTUŁ PŁATNOŚCI
Płatność czesnego należy dokonać na konto:
CrafART Centrum Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego Ilona Hałazińska
os. Oświecenia 59, 61-208 Poznań
Numer konta: ING 97 1050 1520 1000 0092 2160 8079
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, nazwa kursu, miejsce, dzień, godzina
np.: Anna Kowalska, Rysunek i malarstwo, Kamionki, Poniedziałek, 17.00

PROMOCJE I ZNIŻKI
W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują poniższe rabaty i zniżki:

Promocja „Inwestor”
Przy 1-razowej wpłacie czesnego za cały kurs roczny na wybrane przez Państwa zajęcia obowiązuje promocyjne cena –
INWESTOR zgodnie z Cennikiem zajęć 2016/2017. Zniżka nie dotyczy zajęć indywidualnych. Promocje nie sumują się z
innymi promocjami.

Promocja „Klient TOP”
Przy zapisie na wybrany kurs roczny w bieżącym roku szkolnym Uczestników całorocznych kursów z lat ubiegłych bądź
rodzeństwa, obowiązują promocyjne ceny kursów całorocznych zgodnie z Cennikiem zajęć 2016/2017 dla KLIENTA TOP.
Promocja nie sumuje się z innymi promocjami.

Promocja „Więcej Za Mniej”
Przy zapisie jednego Uczestnika na więcej niż jeden kursy roczny w bieżącym roku szkolnym obowiązuje 5% zniżka
od ceny mu przysługującej na wybrany kurs roczny zgodnie z Cennikiem zajęć 2016/2017. Promocja nie sumuje się z
innymi promocjami.
UWAGA! Zniżki dotyczą wyłącznie zajęć grupowych (od 3 osób) w których uczestniczą inne osoby niż rodzina. Zniżki dla
trzeciej i kolejnej osoby z Rodziny uwarunkowane są terminową realizacją płatności zgodnie z obowiązującą umową
na świadczenie usług edukacyjnych. W przypadku odstąpienia od umowy przez 1 lub więcej osób z Rodziny lub
nieterminowe płatności lub zaprzestanie płatności przez te osoby, trzecia i kolejna osoba z Rodziny traci przysługujące
jej zniżki. Zniżki i promocje nie sumują się z innymi promocjami.

Promocja CraftART Sklep
Wszystkich Naszych Klientów i Nowych Klientów, którzy uczestniczą w rocznych kursach artystycznych obowiązuje 5%
rabat na zakup całego asortymentu w naszym sklepie internetowym www.CraftART.com.pl. Zniżkę uzyskuje się po
nadaniu indywidualnego kodu klienta i otrzymaniu KARTY STAŁEGO KLIENTA VIP.
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