
…………………………………………..  Szczecin, dnia …………………………… 
  (imię i nazwisko) 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
          (adres zamieszkania) 

 
 

Dyrektor Policealnej Szkoły Masażu 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej  
w Szczecinie 
 

 

Proszę o przyjęcie mnie do Policealnej Szkoły TWP w Szczecinie  

na kierunek:   technik masażysta 

w systemie:   dziennym (zajęcia 5 dni w tyg.)  stacjonarnym (zajęcia 3 dni w tyg.) 

na semestr:   wiosenny (od 1 lutego)    jesienny (od 1 września) 
 

Oświadczam, że są mi znane zasady rekrutacji i nauki w szkole. Znam warunki 
przyjęć, wyrażam zgodę na ich podpisanie i zobowiązuję się do ich realizacji. 

Przyjmuję do wiadomości, że Szkoła honoruje tylko oryginalne świadectwa 
ukończenia szkoły lub maturalne  i pozostają one w dokumentacji Szkoły do końca nauki. 
Szkoła może wydać w wyjątkowych wypadkach oryginał świadectwa tylko na dwa miesiące 
przed ukończeniem ostatniego semestru – właściwego dla danego kierunku – pod 
warunkiem opłaty czesnego do końca nauki. 

 
Warunki przyjęć: 
1. Słuchacz zobowiązany jest wnieść opłatę wpisową w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) przy 

składaniu dokumentów. Opłata wpisowa jest bezzwrotna. W przypadku wycofania przez słuchacza 
dokumentów opata wpisowa nie podlega zwrotowi niezależnie od tego, czy rozpoczęto naukę, czy też  
nie. W przypadku nieutworzenia grupy wpisowe może być zwrócone. 
UWAGA! Promocja – brak opłaty wpisowej do 31.05.2023 

2. Na kierunku technik masażysta czesne wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy semestr 
nauki.  

3. Wpłat należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca w biurze TWP ul. Potulicka 16 w Szczecinie 
lub na konto bankowe  16 1240 3930 1111 0000 4228 7629. 

4. Czesne nie ulega zmianie w trakcie trwania semestru. Czesne w kolejnym semestrze może ulec 
podwyższeniu. 

5. Przejście na zdalny system nauczania słuchacza nie zwalnia z obowiązku opłaty czesnego. 
6. Skreślenie słuchacza z listy przez Szkołę  następuje zgodnie ze Statutem z powodu 3 - miesięcznej 

przerwy w płatności czesnego. Ponowny wpis na listę słuchaczy wiąże się z wniesieniem dodatkowej 
opłaty manipulacyjnej w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych). 

7. W przypadku rezygnacji słuchacza z nauki lub skreślenia z listy słuchaczy lub rezygnacji z nauki, 
słuchacz zobowiązany jest do uregulowania czesnego za okres zaległy do daty skreślenia/rezygnacji. 
W przypadku nie dotrzymania w/w terminów sprawa będzie skierowana do Sądu celem egzekucji 
należności. 

 
       

 

………………………………………... 

(czytelny podpis słuchacza) 

 
 


