REGULAMIN UCZESTNIKÓW KURSÓW W
KALINCE
Ustalenia wstępne:
1. Uczeń 2. Nauczający -

Osoba korzystająca z kursu językowego w Deutsche Schule Sp. z o.o.
Kalinka należąca do Deutsche Schule Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Niepodległości
132/136 m 48. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186958, NIP 521-28-94708, REGON 013075108, kapitał zakładowy 100.000 zł.

§1.
Nauczający zobowiązuje się do udzielania lekcji języka w wymiarze zgodnym z „Umową o nauczanie języka”.
§2.
Zajęcia będą odbywały się w grupie 4 – 6 osobowej na poziomie językowym, który zostanie stwierdzony
na podstawie testu kwalifikacyjnego z uczniem lub na podstawie testu kończącego semestr.
§2.1.
Jeżeli ilość Uczniów w grupie spadnie do trzech lub mniej osób Nauczający ma prawo rozwiązać taką grupę lub
zaproponować zmniejszenie ilości godzin. W drugim przypadku wszyscy Uczestnicy powinni wyrazić zgodę.
§2.2.
W sytuacji opisanej w §2. Uczeń może przenieść się do innej grupy na jego poziomie lub odstąpić od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, opłata za zajęcia, które jeszcze się nie odbyły zostaje zwrócona.
§2.3.
Nauczającemu przysługuje 30 dni na zwrot zaliczki Uczniowi, jak i nadpłaty powstałej w sytuacji opisanej w §2.2, §12 i po
rezygnacji z uczestnictwa w kursie.
§3.
Uczeń może zmienić grupę tylko w porozumieniu i za zgodą Nauczającego w ramach dostępnych miejsc w innych grupach.
§4.
Uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia zgodnie z „Umową o nauczanie języka”.
§5.
Prace sprawdzające wiedzę są częścią integralną kursu.
§6.
W przypadku, gdy na kurs, na który został zapisany uczeń nie zgłosi się minimalna ilość uczestników
( cztery osoby) Nauczający zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu
(do dwóch tygodni) o czym poinformuje Ucznia telefonicznie lub za pomocą SMS lub też poczty elektronicznej.
W przypadku odwołania kursu Uczniowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
§7.
W dniu zawarcia „Umowy o nauczanie języka” Uczeń zobowiązany jest uiścić zaliczkę. Zaliczka nie uprawnia Ucznia do
uczestnictwa w zajęciach. Jest to jedynie forma rezerwacji miejsca w grupie. Zaliczka zostanie zaliczona w poczet opłaty za
kurs.
§8
Wniesienie pełnej opłaty za kurs uprawnia Ucznia do otrzymania podręcznika lub innych materiałów w zależności od rodzaju
kursu. Wniesienie w/w opłat jest niezbędne do otrzymania dokładnych informacji na temat miejsca odbywania się zajęć.
§10.
Kwalifikacja na następny poziom umiejętności odbywa się na podstawie testu końcowego.
W przypadku nieobecności na teście lub nie zaliczeniu go w terminie Uczeń ma prawo przystąpić do testu ponownie w
późniejszym terminie. Osoby, które nie zdadzą w/w testu lub nie przystąpią do testu w innym terminie nie będą uprawnione
do kontynuacji nauki na wyższym poziomie umiejętności.
§11.
W przypadku, gdy zajęcia miały się nie odbyć z winy Nauczającego, Nauczający ma obowiązek poinformować Ucznia
telefonicznie, za pomocą SMS lub poczty elektronicznej.

§11.1.
W przypadku, gdyby zajęcia nie odbyły się z winy Nauczającego i nie poinformował o tym fakcie Ucznia w dniu
poprzedzającym zajęcia Nauczający jest zobowiązany do przeprowadzenia tych zajęć w innym terminie oraz darmowych
zajęć dodatkowych w tym samym wymiarze godzin, co zajęcia, które się nie odbyły.
§11.2.
Jeśli z powodu zdarzeń losowych nie odbędą się zajęcia, Nauczający nie będzie ich odpracowywał.
§11.3.
Uczeń powinien oczekiwać na lektora 15 minut, natomiast nauczyciel oczekuje na swoją grupę 30 minut.
§12.
Uczeń ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w kursie najpóźniej po dwóch pierwszych zajęciach od momentu zapisu na
kurs. Kwota nadpłacona (tj. część opłaty za zajęcia, które jeszcze się nie odbyły) zostaje zwrócona Uczniowi w ciągu 14 dni
od daty odstąpienia od udziału w zajęciach językowych.
§13.
W przypadku utrudniania prowadzenia zajęć lub dewastacji pomieszczeń lub rzeczy należących do Nauczającego, zastrzega
on sobie usunięcie takiej osoby z kursu bez zwrotu kosztów.
§14
Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 2 tygodni od umieszczania na stronie internetowej aktualnej
wersji regulaminu.

