Regulamin Kursów Językowych
§1 ZASADY OGÓLNE
1. Firma Pracownia Pozytywnych Zmian Monika Zwalińska prowadzi przez cały rok
kalendarzowy z wykluczeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy kursy języka
francuskiego w Szkole Języka Francuskiego LAVENDOVA, które odbywają się w Toruniu
przy ul. Wschodniej 36d, lok. 6 lub w firmie, zakładzie pracy klienta lub w innym miejscu
ustalonym przez strony.
2. Nauka w szkole odbywa się na różnych poziomach językowych: poziom podstawowy,
średniozaawansowany i zaawansowany dla różnych grup wiekowych.
3. Regularnie monitorowane są postępy słuchacza w nauce języka obcego za pomocą
testów i sprawdzianów.
4. Dokonanie zapisu na kurs językowy następuje drogą telefoniczną, mailową lub osobiście
oraz po uiszczeniu określonej wpłaty lub całej kwoty za kurs językowy.
5. Uczestnik kursu jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu Szkoły
§2 LICZEBNOŚĆ GRUPY I OBECNOŚĆ
1. Nauka odbywa się w grupie od czterech do sześciu osób, chyba, że grupa wyrazi zgodę na
zwiększenie liczby osób. Prowadzone są również zajęcia indywidualne.
2. Słuchacz powinien systematycznie uczęszczać na zajęcia. Nieobecność na zajęciach nie
powoduje zmiany opłaty za kurs językowy.
§3 CENA KURSU
1. Ceny kursów językowych podane są na stronie internetowej www.lavendova.pl w zakładce :
CENNIK. Za kurs należy dokonać opłaty zgodnie z umówionym harmonogramem. W cenę
kursu językowego wliczone są dodatkowe materiały dydaktyczne, konsultacje, testy
sprawdzające. W cenę kursu nie jest wliczony podręcznik.
2. Każdego słuchacza obowiązuje opłata wpisowa, wliczona w cenę kursu. W roku szkolnym
2017/2018 wynosi ona 200 zł.
§4 REZYGNACJA Z KURSU
1. Rezygnację z kursu należy zgłosić pisemnie Organizatorowi z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia.
2. Całkowity zwrot należności za kurs przysługuje słuchaczowi jedynie w przypadku
rezygnacji w terminie nie późniejszym niż 14 dni od jego rozpoczęcia.
3. Firma nie zwraca słuchaczowi pieniędzy w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z
kursu. W przypadkach losowych takich jak wypadek, ciężka choroba uniemożliwiająca
dalsze uczestnictwo w zajęciach dopuszcza się możliwość zwrotu należności za
niewykorzystaną pozostałą część kursu
.

