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Ogólne zasady  doprowadzania / odprowadzania / dowozu
dzieci ze szkoły na grupowe kursy językowe
organizowane przez T&T (Teaching & Travel)

ul. Paderewskiego 3 lok. 11, 04-450 Warszawa, dalej jako T&T

(A) kwestie organizacyjne

(1)  zasady  obowiązują  dla  kursów  grupowych  (4-6  osób)  prowadzonych  w  roku  szkolnym  2021-2022
(okres: 01 września 2021 – 31 sierpnia 2022)

(2) podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego stosownego upoważnienia do odprowadzania / dowozu
dziecka przez pracowników T&T jest warunkiem koniecznym jego realizacji

(3)  odprowadzanie  odbywa się  pieszo  lub  środkami  transportu  publicznego  (autobus)  lub  samochodem
(opiekun decyduje o sposobie), trasą wskazaną przez opiekuna (wyłącznie na trasie szkoła - siedziba T&T –
szkoła)

(4) dziecko zostanie odebranie na @ 20-25 minut przed zaplanowanym rozpoczęciem zajęć językowych w
T&T, wszystkie dzieci powinny być zgromadzone w ustalonym miejscu i o ustalonej godzinie - maksymalny
czas oczekiwania wynosi 5 minut, po upływie tego czasu nie odbieramy dziecka i pozostanie ono na świetlicy
szkoły

(5) po zajęciach w T&T dzieci są odprowadzane w ustalone miejsce w szkole i przekazywane opiekunom ze
szkoły,  dziecko  zostanie  odprowadzone w ustalone miejsce  w ciągu @ 20-25 minut od zaplanowanego
zakończenia zajęć językowych w T&T

(6) odebranie dziecka z siedziby T&T przez inną osobę niż rodzic / opiekun prawny lub osobę wymienioną w
upoważnieniu jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu T&T telefonicznie oraz wyrażeniu
pisemnej  zgody,  przy  czym  osoba  upoważniona  jest  zobowiązana  do  okazania  dowodu  osobistego
pracownikowi T&T

(7) w przypadku, gdy rodzic / opiekun prawny sam odbiera dziecko po zajęciach w T&T jest on zobowiązany
do poinformowania o tym T&T

(8) rezygnacja z usługi następuje po wcześniejszym powiadomieniu T&T w formie pisemnej lub na adres

mailowy: biuro  @tt.edu.pl
(9) telefony alarmowe T&T (czynne w godz. 07:30-22:00): 502551369, 501475888, 502578927 

(B) kwestie związane z bezpieczeństwem

(1) T&T ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania go ze szkoły ze 
świetlicy do momentu odprowadzenia go na świetlicę szkoły

(2) rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany zapoznać dziecko z niniejszymi zasadami, wyjaśniając mu 
ogólne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

(3) uczeń czeka na opiekuna w ustalonym miejscu i bez jego pozwolenia nie opuszcza budynku szkoły / 
siedziby T&T

(4) uczeń bezwzględnie stosuje się do poleceń wydawanych przez opiekuna, uczniowie pokonują trasę w 
parach wskazanych przez opiekuna, nie jest dozwolone korzystanie z roweru / rolek / hulajnogi, itp.

(5) w przypadku korzystania z komunikacji publicznej w autobusie uczniowie zajmują miejsca wskazane 
przez opiekuna, w przypadku ich braku trzymają się stosownych poręczy

(6) w każdym przypadku obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego określone przez stosowne 
władze i T&T

(C) warunki bezpłatnego odbioru dzieci

(1) odbieramy i odprowadzamy dzieci z następujących szkół: SP 217 (ul. Paderewskiego), STO (Al. 
Sztandarów), SP 376 (ul. Ziemskiego), Przedszkole 376 (ul. Admiralska), SP 189 (ul. Dwóch Mieczy), STO 
(ul. Sztandarów 2)

(2) usługa jest dostępna tylko w godz. od 07:30 (1-szy możliwa godzina odbioru ze szkoły) do 16:30 
(zakończenie zajęć w T&T i odprowadzenie do szkoły) i dotyczy klas 0-3 SP

(3) minimalna liczba dzieci jednorazowo odbieranych / odprowadzanych wynosi cztery osoby
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* * *

Cennik odbioru dziecka ze szkoły
[w przypadku grupy liczącej mniej niż 6 (sześć) osób]

Liczba odbieranych dzieci
w tym samym czasie

Cena za semestr – 33 spotkania */**/***
w każdym przypadku cena w PLN / dziecko

SP 217, STO Przedszkole 376, SP 376, SP 189

6 bezpłatnie

5 120 180

4 150 225

* płatność za usługę odbywa się z góry / semestr
** w przypadku dwóch grup odbieranych jednocześnie liczba odbieranych dzieci jest sumowana
*** oferta cenowa obowiązuje do odwołania


