
 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG  

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI BACK TO SCHOOL 
 

A. Thời gian áp dụng: 15/8/2016 - 15/9/2016  

B. Đối tượng áp dụng: Học sinh đóng tiền học khóa học mới. 

1. Học sinh đang học tại Global Art, hoặc đã học tại Global Art trước đây. 

2. Học sinh mới: lần đầu tiên học tại Global Art 

C. Khóa học và mức tiền, quà tặng áp dụng đối với từng đối tượng học sinh: 

1. Học sinh mới 

- Giảm 1.000.000 đồng:  khóa học Junior, Foundation, Basic Level (L1-L3) 

- Giảm 1.500.000 đồng/ khóa: khóa học Intermediate Level (L4-L6) hoặc Advance Level, 
Vẽ Acrylic, Vẽ Truyện tranh. 

2. Học sinh đang học tại Global Art  

- Đóng khóa học cấp độ Junior, Foundation, Basic Level (L1-L3): Tặng khóa học đất nặn 
(12 buổi, trị giá 2.500.000 đồng, không bao gồm đất nặn) 

- Đóng khóa Vẽ Acrylic, Vẽ Truyện tranh, Intermediate Level (L4-L6) hoặc Advance Level:  
Tặng khóa học đất nặn văn hóa Nhật Bản (12 buổi/ trị giá 3.000.000 đồng, không bao 
gồm học liệu) 

D. Quy định áp dụng đối với Khóa học được ưu đãi 

1. Áp dụng khi đóng học cả khóa. 

2. Không áp dụng với khóa học Tranh kính, đất nặn. 

3. Không áp dụng với các chương trình giảm giá khác như: nhà có 2 con đóng học hoặc 

giảm giá khóa học tiếp theo với học sinh đang học tại Global Art. 

4. Không được nghỉ học với bất kỳ lý do gì. Nếu nghỉ học buổi học tự động bị trừ. 

5. Không được bảo lưu, không được hoàn trả tiền khi không học tiếp, không được chuyển 

nhượng cho người khác. 

6. Khóa học mới sẽ được tính khi học sinh đang học tại Global Art kết thúc khóa học cũ. 

Học sinh mới phải học ngay sau khi đóng tiền.  

7. Khóa học đất nặn được tặng phải sử dụng trong vòng 6 tháng, kể từ ngày đóng tiền 

khóa học mới. Khóa học đất nặn có thể tặng cho người khác. 

8. Global Art là bên ra quyết định cuối cùng. 

 

 GIÁM ĐỐC GLOBAL ART KHU VỰC HÀ NỘI 
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