
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Oświadczenie Kursanta o płatności ratalnej 
 

Dotyczy kursów i/lub specjalizacji: ……………………………………………………………………………... 
prowadzonego/nych przez Ethoplanet Etologiczne Centrum Szkoleniowo-Doradcze, NIP 9482512044, w 
Czarnowcu, reprezentowane przez dr Agatę Kokocińską.  
 
Ja, niżej podpisana ……………………………………………, urodzona dnia ……………………………... 
 
w ……………………………………, zamieszkała pod adresem (pełen adres do korespondencji z kodem) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nr PESEL: ……………………………… , nr NIP (jeśli faktura)  ……………………………………………… 
 
telefon kontaktowy: …………………………………………….. 
 
 
  
Oświadczam, że wybrałam modułowy system opłat zgodnie z poniższym harmonogramem: 
              
  1 rata:  …………….. zł do dnia …………………..       zaliczka bezzwrotna w razie rezygnacji 
  2 rata:  …………….. zł do dnia …………………..        
  3 rata:  …………….. zł do dnia …………………..                                            
  4 rata:  …………….. zł do dnia …………………..                                            
  5 rata:  …………….. zł do dnia …………………..                                            
     
Wpłaty należy dokonać na numer konta bankowego mBank: 61 1140 2004 0000 3302 7786 3475  
lub gotówką w siedzibie Ethoplanet w umówionym wcześniej mailowo terminie.  
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, że: 

1. w przypadku braku wpłaty pierwszej raty w zakreślonym terminie zostanę usunięta z listy 
uczestników. 

2. w przypadku braku wpłaty drugiej raty i kolejnych oraz przesłaniu informacji do Ethoplanet o 
rezygnacji, nie będę mogła uczestniczyć w toku kursu, a także nie otrzymam certyfikatu ukończenia 
kursu.  

3. w przypadku braku wpłaty drugiej raty i kolejnych oraz nieprzesłaniu informacji o rezygnacji, zostaną 
naliczane odsetki maksymalne za opóźnienie w wysokości 11,2%, należne za każdy dzień 
opóźnienia, począwszy od następnego dnia, po upływie terminu płatności do dnia zapłaty lub 
przesłania informacji o rezygnacji z kursu.  

4. nie ma możliwości zwrotu wpłaconych rat w przypadku rezygnacji. 
5. w przypadku odwołania kursu przez organizatora przed jego rozpoczęciem, cała kwota zostanie 

zwrócona na konto, z którego była wykonywana płatność.  
6. dostęp do strefy z materiałami do szkolenia nastąpi w chwili wpłynięcia na konto Ethoplanet min. 

50% ceny kursu. 
7. całość opłaty za kurs powinna wpłynąć przed przystąpieniem do egzaminu końcowego kursu. 

 
Ponadto oświadczam, że:  

• Zapoznałam/łem się z Regulaminem kursów wchodzącym w życie z dniem 01.04.2023, w 
szczególności z §10 i §11 (Odstąpienie od umowy) i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

• Zgadzam się na natychmiastowe wykonanie umowy i przyjmuję do wiadomości, że utracę 
przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania lub transmisji 
strumieniowej treści cyfrowych. 

 
 
 
 

……. / …... / 2023                                                                           …………………………………… 
Czytelny podpis Kursanta 


