
KARTA ZGŁOSZENIOWA NA  
„Grupowy Kurs Maturalny z Biologii” 

ORGANIZATOR: MatMan Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Adrian Kwela 
al. Powstańców Wielkopolskich 26/5, 85-090 Bydgoszcz 

tel: +48 504 440 445 e-mail: kontakt@matman.pl http://www.matman.pl REGON 341478281 NIP 953-244-91-07 

CZAS TRWANIA KURSU ORAZ PLANOWANE TERMINY 

Cały kurs to intensywne 90 godzin (zegarowych) zajęc  oraz masa zadan  domowych. 
Zajęcia trwają od wrzes nia/paz dziernika do kwietnia i odbywac  się będą 
kameralnych grupach (maksymalnie 4-osobowych). Zajęcia odbywac  się będą 
przy Alei Powstańców Wielkopolskich 26 w Bydgoszczy. 

KOSZT UCZESTNICTWA  

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby to 3 600 zł – możliwość rozłożenia 
płatności na raty. Cena obejmuje oło wek oraz długopis, specjalną teczkę na 
materiały, kawę, herbatę, wodę mineralną. 

MOZ LIWY RABAT: Przy zgłoszeniu nadesłanym do 21 sierpnia 2021r. lub zgłoszenia 
się na więcej niz  jeden kurs maturalny koszt uczestnictwa zmniejszony jest 
odpowiednio do  3 420 zł (rabat 5%). Dodatkowe 5% rabatu moz na uzyskac  
polecając nasz kurs znajomym. Rabat zostanie przyznany osobie polecającej jes li co 
najmniej jedna osoba zgłaszająca się na kurs wskaz e osobę polecającą w swoim 
formularzu zgłoszeniowym. Spełniając oba warunki otrzymuje się maksymalny 
10% rabat – koszt uczestnictwa wynosi odpowiednio 3 240 zł. 

CEL KURSU  

Utrwalenie, pogłębienie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy, jak i uzupełnienie 
brako w, kto re pojawiły się w przeciągu ostatnich lat nauki. Zdobycie wiedzy 
i umiejętnos ci niezbędnych do prawidłowego rozwiązywania problemo w 
maturalnych. 

NAUCZYCIEL  

Remigiusz Loroch – licencjat Elektroradiologii i student Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (kierunek Lekarski). Posiada 6 letnie 
dos wiadczenie w pracy z młodziez ą - nauczaniu i udzielaniu korepetycji 
z biologii i chemii oraz przygotowywaniu ucznio w do matury rozszerzonej z biologii. 
Tłumacząc zagadnienia skupia się, aby przedstawione one były w moz liwie 
najprostszy sposo b, jednoczes nie zwracając duz ą uwagę na formę odpowiedzi, 
aby była zgodna z kluczem maturalnym.   
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ADRESACI KURSU 

Uczniowie klas maturalnych, kto rzy chcieliby powto rzyc  cały materiał szkoły 
ponadgimnazjalnej, jak ro wniez  osoby, kto re ukon czyły edukację, a chciałyby 
przystąpic  do egzaminu maturalnego w maju 2022r. po raz pierwszy lub w celu 
poprawienia dotychczasowego wyniku. 

OSOBA ZGŁASZAJĄCA (PRAWNY OPIEKUN / UCZESTNIK) 

Imię i Nazwisko Telefon E-mail 

   

Adres 

 

UCZESTNIK KURSU 

Imię i Nazwisko Telefon E-mail 

   

Wielkość grupy:  
3-4 osoby 

Poziom: 
ROZSZERZONY 

Preferowane dni kursu: 
pon/wt/śr/czw/pt 

OSOBA POLECAJĄCA 

Imię i Nazwisko Telefon E-mail 

   

 

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych) 
chcielibys my Pan stwa poinformowac , z e: 

 

• Administratorem Pan stwa danych osobowych jest Adrian Kwela prowadzący 
działalnos c  gospodarczą jako MatMan Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Adrian 
Kwela znajdującej się przy al. Powstan co w Wielkopolskich 26/5, 85-090 Bydgoszcz 

• Podstawą prawną przetwarzania Pan stwa danych osobowych jest realizacja zawartej 
między Pan stwem a Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym MatMan umowy (w formie 
elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Pan stwa zgoda na przetwarzanie 
danych (zgoda dobrowolna) 

• Pan stwa dane pozyskujemy wyłącznie na drodze e-mailowej, telefonicznej/SMS-owej 
oraz w przekazie bezpos rednim 

• Będziemy przetwarzac  Pan stwa dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, 
a takz e przesłania naszych informacji handlowych i marketingowych. Oznacza to, z e 
opro cz kontaktu związanego bezpos rednio z realizacją umowy moz emy przesłac  
Pan stwu informację o aktualnych zniz kach, promocjach, zmianach w ofercie oraz 
dodatkowych zajęciach, kto re organizujemy (za Pan stwa zgodą). Ponadto Pan stwa 
dane będą przetwarzane w celach realizacji czynnos ci podatkowych, skarbowych, 
a takz e ewentualnej windykacji nalez nos ci. 

• Pan stwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Centrum 
Edukacyjno-Szkoleniowym MatMan, zewnętrzną firmę prowadzącą księgowos c  
Centrum. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 

• Pan stwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej 
lub elektronicznej, w miejscach zabezpieczonych kluczem lub hasłem 

• Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Pan stwa z naszych usług oraz 
po jej zakon czeniu, chyba z e zostanie podjęta decyzja o wycofaniu zgody handlowej 
lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowien  
umowy i celo w prawnie uzasadnionych 

• Mają Pan stwo prawo do z ądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takz e prawo do przenoszenia danych. Moz na tego 
dokonac  drogą e-mailową na adres kontakt@matman.pl 

• Jez eli uznają Pan stwo, z e dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, mogą 
Pan stwo wnies c  skargę do organu nadzorczego 

• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne 
w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych 
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