
 
 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
Proszę o zamieszczenie Profilu Korepetytora w serwisie www.naukajezyka.pl. Poniżej przesyłam niezbędne dane do realizacji 
mojego zlecenia. 

 

A Moje zlecenie obejmuje: (zaznacz wybrane opcje X) 

 Profil – abonament roczny 
(70 zł brutto) X UWAGA: cena rocznego profilu obejmuje wyróżnienie na start, na okres 1 miesiąca! Po tym okresie, lub 

w momencie składania zlecenia, można wykupić wyróżnienie profilu na kolejny okres, jak niżej. 

 Wyróżnienie profilu 
(ceny brutto) 

1 m-c (10 zł)  3 m-ce (20 zł)  6 m-cy (40 zł)  11 m-cy (70 zł)   

B Dane kontaktowe korepetytora (pola obowiązkowe) 
Imię  Nazwisko  do wyświetlenia w profilu, jeżeli inne (np. 

tylko imię / imię i pierwsza litera nazwiska)   

Adres  Czy wyświetlać nr domu / mieszkania w profilu? tak  nie   

Telefon  E-mail  Czy wyświetlać adres e-mail w profilu? tak  nie   

C Dane do profilu  
     

Przedmiot korepetycji j. angielski  j. niemiecki  j. francuski  j. hiszpański  j. włoski  inny język:   

Cena lekcji (zł)  za 45 minut  60 minut  inne:   

Zakres korepetycji 

 Przedszkole  Przygotowanie do matury 

 Szkoła podstawowa  Przygotowanie do egzaminów językowych 

 Szkoła średnia  Język ogólny  

 Studia   Język specjalistyczny 

 Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty  Konwersacje 

Inne:  

Korepetycje dla: początkujących A1-A2  średniozaawansowanych B1-B2  zaawansowanych C1-C2   

Moje kwalifikacje / 
doświadczenie 

 

Miejsce korepetycji U korepetytora  U ucznia  Online   

Dodatkowe informacje 

 

Załączam zdjęcie tak  nie  W przypadku dostarczenia zdjęcia, wyrażam zgodę na jego publikację w moim profilu w serwisie naukajezyka.pl 

D Dane do faktury 

Należność za ogłoszenie w kwocie brutto:  zł ureguluję w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia 

Po dokonaniu płatności, proszę o 
wystawienie faktury VAT 

Osoba fizyczna   

Firma  
Nazwa firmy  

Adres firmy  NIP:  

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności serwisu www.naukajezyka.pl. W szczególności jestem 
świadomy przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Langart Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

 
  

 
data Imię i nazwisko 

 

 

Profil Korepetytora 
formularz rejestracyjny 

Wypełniony formularz prosimy 
odesłać na adres e-mail: 
info@langart.com.pl 
 
 


