REGULAMIN Szkoły Mała Lingua & Lingua Teens Space Ostrołęka*

§ 1. Organizacja kursów
1. Szkoła Językowa MAŁA LINGUA & Lingua TEEns space Ostrołęka prowadzi kursy dla dzieci, młodzieży
w oparciu o metodę Mała Lingua dla dzieci oraz program Lingua Teens Space dla młodzieży. Szkoła
prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w odpowiednio dobranych grupach
wiekowych na różnych poziomach zaawansowania, zgodnie z europejską skalą CEFR.
2. Grupy liczą od 5 do 10 osób. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy do 4 lub mniej osób
szkoła ma prawo w porozumieniu z kursantami:
a) rozwiązać grupę z początkiem kolejnego miesiąca, a kursantów za ich zgodą przydzielić do innych
grup o zbliżonym stopniu zaawansowania,
b) skrócić czas trwania lekcji i/lub zmniejszyć liczbę godzin kursu .
3. Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym i prowadzone są w grupach standardowych, liczących od 5
do 10 osób, lub w mini grupach, liczących 2 -4 osoby lub w formie zajęć indywidualnych.
4. Kursant ma prawo przerwać naukę od dowolnego miesiąca, z zachowaniem warunków rezygnacji
opisanych w umowie o kursie językowym.
5. Cena kursów jest zróżnicowana w zależności od poziomu nauczania, zgodna z cennikiem Szkoły.
6. Zajęcia na kursach organizowanych przez szkołę prowadzą Lektorzy posiadający kwalifikacje do
prowadzenia nauki języków obcych.
7. Zajęcia dydaktyczne oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.
8. Zajęcia na kursach prowadzone są według ustalonego planu zajęć. Plan lekcji znajduje się w dzienniku
elektronicznym oraz jest dostępny w sekretariacie szkoły.
9. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w poszczególnych grupach stosownie do potrzeb
wynikających z sytuacji losowych lub na prośbę większości grupy.

10. Jeżeli z przyczyn losowych wyznaczony lektor nie dotrze na zajęcia, Szkoła zorganizuje zastępstwo lub
wyznaczy termin odpracowania zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W
sytuacjach nagłych biuro szkoły przekazuje informację telefonicznie lub sms-owo w trybie
natychmiastowym.

11. Kursant zobowiązany jest do brania aktywnego udziału w zajęciach i stosowania się do zaleceń
wynikających z programu nauczania, przekazanych przez nauczycieli podczas zajęć.
12. W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach, z zajęć nie może korzystać inna osoba niebędąca
kursantem szkoły.
13. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć, w sali lekcyjnej, ale nie wokół budynku
czy na korytarzu jeśli kursant przybył na zajęcia z dużym wyprzedzeniem lub kiedy zostaje w budynku po
skończonej lekcji.
14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie
jego powrotu do domu, jak również w przypadku, gdy nie dotarło na zajęcia bez wiedzy rodziców.
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania w trakcie zajęć wymaganych podręczników oraz do
zmiany obuwia na czyste na terenie szkoły.
16. Zakup podręczników jest obowiązkowy i doliczany jest do opłaty za kurs. Podręczniki kursant
otrzymuje dopiero po tym jak uiści należną za nie opłatę. Termin wpłaty za pakiet podręczników to,
najpóźniej 30 września i wynosi 129 zł lub 149 zł - w zależności od grupy.

§ 2. Zasady płatności
1. Kursant zobowiązany jest do dokonania terminowych opłat za kurs.
2. Wpłata następuje najdalej do 10. dnia danego miesiąca (lub inaczej, zgodnie z umową) przelewem
bankowym na numer rachunku bankowego podany w umowie lub w sekretariacie Szkoły.
3. Obowiązujące opłaty za kurs oraz zasady udzielana rabatów określone są w aktualnym Cenniku Opłat
ustalonym przez Szkołę, który znajduje się w sekretariacie Szkoły.

4. Za nieobecność kursanta na lekcjach Szkoła nie zwraca opłat. Jedynie przy okazaniu zwolnienia
lekarskiego w przypadku gdy nieobecność trwa dłużej niż 3 tygodnie- Szkoła może odliczyć
proporcjonalnie kwotę za nieobecność lub zaproponować nadrobienie zajęć w innym terminie.
5. Ceny kursów nie podlegają zmianie w trakcie trwania nauki w danym roku szkolnym.
6. Za przekroczenie terminu płatności, Szkoła może zawiesić kursantowi naukę do momentu
uregulowania zaległości za cały miesiąc. Szkoła naliczy również odsetki ustawowe w wysokości 8 % w
skali roku.
7. Przy regularnym przekraczaniu terminu płatności i niestosowaniu się do opłat określonych w § 2 pt. 6,
kursant zostanie skreślony z listy kursantów.
8. Nieuregulowane zobowiązania będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów zgodnie z Ustawą z
dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych.

§ 3. Zadatek
1. Przy zapisie w maju i czerwcu pobierany jest zadatek w wysokości 1 raty za kurs, który w momencie
podpisania umowy wliczany jest do ceny kursu i odpowiednio pomniejsza należne o płaty. Zadatek, czyli
1 ratę, należy wpłacić do 10 lipca danego roku szkolnego.
2. Szkoła nie zwraca zadatku w przypadku rezygnacji z kursu. Zadatek to koszt zajęcia miejsca w grupie
oraz koszt operacyjny związany z obsługą zapisów i pracą Sekretariatu w tym zakresie.

§ 4. Rezygnacja z kursu
1. Rezygnacja z kursu możliwa jest za wypowiedzeniem złożonym osobiście w sekretariacie Szkoły lub
pisemnie (listownie) zgodnie z zasadami zawartymi w umowie na kurs językowy.
2. Rezygnujący z kursu uczeń zobowiązany jest do uregulowania wszystkich należności najpóźniej 7 dni
od dnia złożenia rezygnacji.

3. W przypadku rezygnacji do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego klient nie ponosi żadnych
dodatkowych kosztów oraz nie jest zobowiązany do zapłaty drugiej i kolejnych rat. Zadatek zapłacony do
10 lipca jest bezzwrotny.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Kursant oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte,
co potwierdza własnoręcznym podpisem podczas podpisywania umowy na kurs językowy. W przypadku
osób poniżej 18 roku życia wymaga się, aby potwierdzenie tego faktu zostało dokonane przez prawnego
opiekuna kursanta.
2. Niestosowanie się do Regulaminu może być podstawą do skreślenia z listy kursantów w trybie
natychmiastowym.
3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiana Regulaminu w trakcie trwającego kursu
wymaga akceptacji kursanta.
4. Regulamin został zatwierdzony do użytku z dniem 24 maja 2021.

