REGULAMIN
grupowych zajęć nauki języka angielskiego
English with Kuzie
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki grupowych zajęć nauki języka angielskiego organizowanych przez
WILGA Kuzivakwashe Nhakaniso, ul. Źródlana 18, 09-402 Płock, zwanej w dalszej części Regulaminu
Szkołą.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021 roku i jest dostępny w siedzibie szkoły oraz na stronie
internetowej www.nativespeakerplock.pl.
3. Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia nauki języka angielskiego .
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów Regulaminu przez Uczestnika
zajęć bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Grupy są tworzone z uwzględnieniem poziomu zaawansowania, wieku oraz indywidualnych potrzeb.
6. Cena oraz liczba zajęć w roku są określone w cenniku na dany rok szkolny dostępnym w siedzibie szkoła
oraz na stronie www.nativespeakerplock.pl
7. Zajęcia kończą się wraz ze zrealizowaniem programowej liczby zajęć.
8. Harmonogram zajęć w roku szkolnym oraz dni wolnych od zajęć opracowany w oparciu o zarządzenia
odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym jest dostępny
w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej www.nativespeakerplock.pl
9. Zajęcia odbywają się w grupach liczących od 5 do 9 uczestników. W przypadku zmniejszenia się liczby
uczestników w grupie Uczestnikowi przysługuje prawo do rozwiązanie umowy za 2 tygodniowym
wypowiedzeniem, bądź Szkoła w porozumieniu z Uczestnikiem ma prawo do przeniesienia Uczestnika do
innej grupy lub odwołania kursu.
10. Uczestnicy zajęć nie są ubezpieczeni.

§2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest wniesienie opłaty za zajęcia.
2. Opłaty za naukę mogą być wnoszone rocznie, semestralnie (2 raty) lub kwartalnie (3 raty) zgodnie z
cennikiem na dany rok szkolny.
3. Opłaty mogą być wpłacane przelewem na konto: WILGA Kuzivakwashe Nhakaniso , ING, numer konta:
84 1050 1966 1000 0092 9154 3172
4. Na żądanie Uczestnika wystawiona zostanie faktura na kwoty opłat za udział w zajęciach po otrzymaniu
potrzebnych danych nabywcy.

5. Uczestnicy rozpoczynający naukę wnoszą opłatę zgodnie z cennikiem.
6. Opłata obejmuje materiały dydaktyczne.
7. Nieopłacenie zajęć w terminie po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do zapłaty powoduje:
• Niedopuszczenie Uczestnika do zajęć, do momentu uregulowania zaległości
• Skreślenie z listy uczestników jeśli zaległości wynoszą wartość dwóch miesięcznych rat
8. Obowiązek wnoszenia opłat ustaje na koniec miesiąca, w którym Uczestnik przestaje uczęszczać na zajęcia,
pod warunkiem, że rodzic/ opiekun prawny powiadomi Szkołę o terminie rezygnacji z co najmniej
miesięcznym wyprzedzeniem.
9. W przypadku wypowiedzenia kursu językowego za miesięcznym wypowiedzeniem Szkoła zwróci wpłacone
kwoty za niewykorzystane zajęcia.
10. Nieobecność na zajęciach, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem opłaty i nie obliguje Szkołę
do ponownego przeprowadzenia zajęć.
11. Niezgłoszona nieobecność na 3 kolejnych zajęciach może skutkować skreśleniem z listy uczestników.
12. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego.
13. W wyjątkowych przypadkach Szkoła ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować
zastępstwo za nauczyciela. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.ntivespeakerplock.pl, w
siedzibie szkoły lub dostarczana do uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail) z
wyprzedzeniem jednotygodniowym.
14. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły powinny być zorganizowane w innym terminie uzgodnionym
z Uczestnikami /rodzicem lub opiekunem prawnym.
15. Deklaracją kontynuacji zajęć i rezerwacją miejsca na kolejny rok szkolny jest wpłata zaliczki w wysokości
150zł.
16. O rezerwacji miejsca w wybranej grupie decyduje kolejność wpłat.
17. W przypadku dokonania rezerwacji, wpłacenia zaliczki i nie stawienia się na zajęcia lub nie opłacenia
kursu w wyznaczonym terminie, Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników a wpłacona zaliczka nie
podlega zwrotowi.
18. W przypadku zapisania Uczestnika na kurs językowy, który zostanie odwołany Szkoły zwróci kwotę
wpłaconej zaliczki.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Szkoły
2. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Szkoły i ewentualne propozycje mogą być składane pisemnie lub
pocztą elektroniczną (email: kuzie@thebookshop.pl).

Imię i nazwisko Uczestnika …………………………
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego:…………………………………………

Zapoznałam/Zapoznałem się
………………………………………………

