REGULAMIN SZKOŁY “OLIMPIA ENGLISH CENTRE”

I. Organizacja kursów językowych
1) Organizatorem kursów językowych jest szkoła Olimpia English Centre.
2) Szkoła prowadzi kursy języka angielskiego, dla dzieci i dorosłych, na różnych poziomach. Zajęcia organizowane są
w formie grupowej. Grupy obejmują do 10 osób.
3) Nauka odbywa się w formie zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanego lektora.
4) Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły.
5) W roku szkolnym kurs obejmuje 30 zajęć, rozłożonych na dwa semestry.
6) Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i
rozporządzenia MEN.
7) Osoba zgłoszona na kurs na podstawie formularza zgłoszeniowego traktowana jest jako Słuchacz od momentu
opłacenia wpisowego i przydzielenia do grupy.
8) Słuchacz może zostać przeniesiony do innej grupy, jeżeli:
a. tempo przyswajania wiedzy znacząco różni się od tempa pozostałych Słuchaczy,
b. grupa liczy mniej niż 4 osoby.
9) W przypadku niewystarczającej liczby Słuchaczy w grupie (poniżej 4 w grupach standardowych) szkoła, w
porozumieniu ze Słuchaczami, może podjąć decyzję o:
a. połączeniu grup na podobnym poziomie
b. podwyższeniu opłat związanych ze zmianą wielkości grupy
c. rozwiązaniu grupy i zwrotu opłaty pomniejszonej o kwotę za przeprowadzone zajęcia

II. Opłaty i płatności
1) Opłatę za kurs Słuchacz może wnieść w dogodnej dla siebie formie:
a. opłata semestralna regulowana w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym na konto szkoły:
07 1050 1139 1000 0091 3207 3124
b. opłata roczna
2) Za każdy wykupiony kurs Słuchacz otrzymuje od organizatora kursu potwierdzenie dokonania płatności.
3) Ceny kursów nie podlegają zmianie w trakcie trwania nauki w danym roku szkolnym.
4) W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym przez organizatora terminie, lektor ma prawo do
zawieszenia Słuchacza do momentu uregulowania płatności.
5) Przy regularnym przekraczaniu terminu płatności i niestosowaniu się do określonych opłat osoba zostanie
skreślona z listy kursantów.

6) W przypadkach losowych takich jak wypadek, czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu dopuszcza się
możliwość zwrotu należności za niewykorzystane jednostki lekcyjne.
7) Czasowa nieobecność Słuchacza nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.
8) W przypadku zapisania Słuchacza do Szkoły w trakcie roku szkolnego, opłaca on czesne pomniejszone o kwotę
odpowiadającą ilości już odbytych zajęć.

III. Kursy
1) Przed rozpoczęciem nauki Słuchacz jest zobowiązany do ustalenia ilości godzin które chce odbyć w ciągu miesiąca.
2) Ilość godzin można dowolnie zmieniać po zakończeniu wybranego przez siebie kursu.
3) Słuchacz wybierając dany kurs zobowiązany jest do zakończenia go w wyznaczonym terminie.
4) Kurs regulaminowo przedłużany jest w przypadku świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

IV. Terminy kursów
1) Terminy kursów ustalane są z sekretariatem szkoły przed rozpoczęciem kursu.
2) W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione. Termin odrobienia
zostanie ustalony w oparciu o decyzję przynajmniej połowy Słuchaczy danej grupy.

V. Postanowienia dodatkowe
1) Słuchacze mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia, a także brać w nich aktywny udział, odrabiać prace
domowe.
2) Każdy Słuchacz zobowiązany jest do posiadania w trakcie zajęć wymaganych podręczników.
3) W przypadku stwierdzenia 3 kolejnych nieobecności dziecka na zajęciach, szkoła ma obowiązek powiadomić o tym
rodziców.
4) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu
do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy rodziców.
5) Szkoła zapewnia opiekę nad Słuchaczami tylko wówczas, gdy znajdują się oni na zajęciach dydaktycznych.
6) Za mienie Słuchacza pozostawione na terenie Szkoły - szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
7) Zniszczenie lub zgubienie mienia Szkoły przez Słuchacza pociąga za sobą konieczność rekompensaty finansowej.
8) W przypadku rażącego naruszenia dyscypliny i ogólnie przyjętych norm społecznych, Słuchacz może zostać
skreślony z listy uczniów Szkoły ( bez zwrotu płatności za kurs).
9) Wniesienie opłaty i/lub rozpoczęcie kursu stanowi akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
10) Niestosowanie się do Regulaminu może być podstawą do skreślenia z listy Słuchaczy w trybie natychmiastowym.
11) Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu w pierwszej kolejności zostaną wywieszone
na tablicy informacyjnej szkoły, następnie zostaną umieszczone na stronie internetowej.
12) Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r.

