REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH
w Szkole Języków Obcych “Mały Rynek” w Krakowie
w roku szkolnym 2016/2017

TERMINY ZAJĘĆ
1.
W bieżącym roku szkolnym 12 października 2016 jest dniem rozpoczęcia zajęć.

2.
Rok szkolny 2015/2016 składa się z dwóch semestrów:
I. 10 X 2016 – 28 I 2017 | II. 13 II 2017 – 23 VI 2017

3.
W ciągu roku szkolnego dniami wolnymi od zajęć są:
- w roku 2016: 31.10, 1.11, 11.11, 21-31.12,
- w roku 2017: 1.01, 6.01, 13-18.04, 1-3.05, 15.06.
W te dni nie będą się odbywały zajęcia grupowe.

4.
Zajęcia językowe odbywają się w godzinach 8:00 - 21:00 od poniedziałku do piątku oraz 9:00 - 16:00 w soboty.

ZASADY OGÓLNE
5.
Przez „godzinę lekcyjną” rozumie się jednostkę szkoleniową o długości 45 minut.
Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów językowych według ustalonego harmonogramu i w przewidzianej
w programie ilości godzin lekcyjnych, przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Z przyczyn losowych dopuszcza się:
- przeprowadzenie zajęć przez Lektora innego, niż Lektor prowadzący zajęcia w danym dniu,
- odwołanie zajęć (w tym przypadku Szkoła zapewnia zrealizowanie ilości godzin lekcyjnych przewidzianej w programie
kursu w innym terminie).

6.
Zajęcia odbywają się w grupach otwartych i zamkniętych oraz w ramach lekcji indywidualnych.

6a)
Grupy otwarte to grupy, które:
- uczęszczają na zajęcia językowe w przewidzianej ilości godzin lekcyjnych i według harmonogramu ustalonego przez
Szkołę,
- liczą od 5 do 10 osób.
W przypadku mniejszej ilości chętnych Szkoła zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy, negocjowania ceny, ilości
godzin lekcyjnych lub przeniesienia Słuchaczy do innych grup.
Grupy zamknięte to grupy, które:
- są tworzone na życzenie określonej grupy osób, rozpoczynających lub kontynuujących naukę w Szkole,
- uczęszczają na zajęcia językowe w wymiarze godzin i według harmonogramu ustalonego wspólnie przez grupę i Szkołę,
- liczą od 3 do 12 osób.
Koszt kursu w grupie zamkniętej jest ustalany dla każdej grupy w oparciu o specyfikę kursu i ilość godzin lekcyjnych.

6b)
Lekcje indywidualne mogą odbywać się przy udziale jednego Słuchacza i Lektora (tzw. „1 to 1”)
lub dwóch Słuchaczy i Lektora (tzw. „2 to 1”).
Lekcje indywidualne mogą stanowić osobny kurs językowy lub uzupełnienie kursu grupowego.
Podstawowe jednostki lekcyjne to 45 minut oraz 60 minut.
Przy zapisie na kurs indywidualny dłuższy niż 10 jednostek lekcyjnych, wpłaty można dokonać w całości lub podzielić na
raty odpowiadające opłacie za 10 jednostek lekcyjnych.

OPŁATY ZA KURSY
7.
Cena kursu obejmuje:
- egzamin kwalifikujący do grupy,
- autorskie materiały dydaktyczne Szkoły,
- egzamin semestralny oraz końcowy,
- certyfikat ukończenia kursu,
- konsultacje lektorów,
- dostęp do Wi-Fi na terenie Szkoły.
Cena kursu nie obejmuje podręcznika.

8.
Opłatę za kurs należy wnieść w całości lub w ratach. Rozłożenie opłaty za kurs na raty jest możliwe jedynie w przypadku
kursów 60- i 120-godzinnych.
Terminy płatności rat:
I semestr: I rata przy zapisie na kurs, nie później niż do 10 X 2016 / II rata do 30 XI 2016.
II semestr: I rata do 28 I 2017 / II rata do 31 III 2017.
Słuchacze, dokonujący wpłat w ratach, ponoszą dodatkowy koszt w wysokości 10 PLN w skali semestru.
Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe Szkoły lub w biurze Szkoły (gotówką lub kartą płatniczą).

9.
Osoby zapisujące się po raz pierwszy na kurs w Szkole obowiązuje jednorazowa, bezzwrotna opłata rejestracyjna w
wysokości 60 złotych.

9a)
Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni Słuchacze kontynuujący naukę w Szkole.
Słuchacz kontynuujący to osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat uczęszczała na zajęcia w Szkole przez dwa semestry i
terminowo wnosiła opłaty za kurs.

10.
Zwrot opłaty wniesionej za kurs jest możliwy w następujących przypadkach:
- przy rezygnacji Słuchacza przed rozpoczęciem kursu – całość opłaty,
- w przypadku, gdy grupa nie zostanie utworzona – całość opłaty oraz opłata rejestracyjna,
- w trakcie trwania kursu - zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia (2 godziny lekcyjne = 30 PLN).

11.
Rabaty i zniżki:
a) Zniżka dla posiadaczy Karty Seniora: 10%.
b) 5% dla posiadaczy karty Euro 26 oraz karty ISIC.
c) 150 PLN dla Słuchaczy kontynuujących naukę po minimum 120 godzinach nauki w Szkole. Zniżka dotyczy kursów
120-godzinnych.
Zniżek udziela się wyłącznie Słuchaczom, którzy terminowo wpłacają wszystkie raty lub dokonują wpłaty z góry za kurs
120-godzinny.
Zniżkę odlicza się podczas dokonywania płatności za cały kurs z góry lub przy wpłacie ostatniej raty.
Zniżki nie sumują się oraz nie łączą się z innymi promocjami Szkoły.

DODATKOWE POSTANOWIENIA
12.
Słuchacz może zostać wykreślony z listy jeżeli uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub
nie dokona opłaty za kurs w terminie.

13.
Konkursy, promocje i inne akcje organizowane przez Szkołę posiadają osobny regulamin.

14.
Skargi, zażalenia, pytania i wątpliwości dotyczące realizacji programu nauczania oraz wszelkich spraw związanych z
funkcjonowaniem Szkoły należy kierować do dyrektora zarządzającego.

