Regulamin Szkoły
§1 Definicje
1.
2.

Szkoła – Benefit Centrum Języków Obcych
Słuchacz – osoba, która uczestniczy w kursie organizowanym przez Benefit Centrum Języków Obcych
§2 Zasady ogólne

1.

Szkoła prowadzi kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz inne kursy językowe przygotowywane na
zamówienie.

2.

Każdy, kto już wcześniej uczył się języka obcego, przed rozpoczęciem kursu przystępuje do testu kwalifikacyjnego. Test kwalifikacyjny
jest bezpłatny.

3.

Szkoła jest czynna przez cały rok i naukę można rozpocząć w dowolnym terminie.

4.

Zajęcia w Szkole odbywają się zgodnie z planem zajęciem ustalonym dla danej grupy.

5.

Rok szkolny rozpoczyna się 01.09.2018 i trwa do wyczerpania zaplanowanej liczby lekcji dla każdej grupy.

6.

Słuchacz po zakończeniu lekcji próbnych podpisuje umowę o nauczanie języka obcego ze Szkołą.

7.

Wniesienie opłaty za kurs przez Słuchacza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
§3 Lekcje próbne
Każdy Słuchacz w grupie ma możliwość skorzystania z jednej lekcji próbnej przed uiszczeniem opłaty. Lekcja próbna jest bezpłatna
tylko w przypadku niezapisania się na kurs po jej wykorzystaniu. W przypadku, gdy Słuchacz weźmie udział w kolejnych lekcjach po
wykorzystaniu lekcji próbnych, będzie to oznaczało, że zdecydował się na kontynuację kursu i zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za
lekcje próbne, na których był obecny, oraz za pierwszy miesiąc zajęć.
§4 Uczestniczenie w zajęciach

1.

Słuchacze uczą się w grupach 2, 3, 4 osobowych lub w grupach na zamówienie.

2.

W przypadku, gdy liczba uczestników kursu w grupach spada poniżej określonej dla grupy osób, grupa może zostać rozwiązana,
a pozostałym Słuchaczom Szkoła proponuje inną grupę o podobnym poziomie zaawansowania lub dokonuje zwrotu opłaty za
pozostałe lekcje, jeśli proponowana grupa nie odpowiada życzeniom Słuchacza. W przypadku, gdy nowa grupa jest na niższym
poziomie, Słuchacz nie będzie uiszczał opłaty za lekcje, na których powtarza materiał. Lekcje te nie będą wliczane do gwarancji.
§5 Zawieszenie kursu

1.

Każdy Słuchacz może także skorzystać z jednorazowego zawieszenia kursu w czasie wakacji (lipiec, sierpień) na okres od 1 do 2
tygodni, po uprzednim zgłoszeniu tego w sekretariacie Szkoły.

2.

Słuchacz zobowiązuje się do pisemnego zgłoszenia zawieszenia kursu przynajmniej tydzień przed planowaną przerwą.

3.

W przypadku niezgłoszenia zawieszenia Słuchacz nie może domagać się zwrotu wniesionej opłaty.

4.

Zarówno Słuchacz, jak i grupa nie mogą odwołać uczestnictwa w pojedynczych zajęciach.
§6 Płatności

1.

Opłaty za kurs po wykorzystaniu lekcji próbnych są regulowane według aktualnie obowiązującego cennika.

2.

Opłaty za lekcje, na których Słuchacz nie był obecny, nie podlegają zwrotowi. Słuchaczowi przysługuje możliwość odrobienia zajęć w
innej grupie, o ile w danej chwili są miejsca w grupach na odpowiednim poziomie. W celu odrobienia zajęć Słuchacz powinien
skontaktować się z sekretariatem Szkoły.

3.

Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy Szkoły (z przyczyn innych niż siły wyższe), zostaną odrobione w innym terminie, uzgodnionym z
większością Słuchaczy w grupie.

4.

W sytuacji, gdy Słuchacz zmienia rodzaj kursu, odpowiednio zmienia się także cena lekcji. Jest to niezależne od przyczyn zmiany
grupy.

5.

Terminy płatności:
-pierwsza opłata za kurs: po wykorzystaniu lekcji próbnej, najpóźniej przed drugą lekcją,
-kolejne płatności: w terminie do 5 dnia każdego miesiąca,
-jeśli 5 dzień miesiąca wypada w dniu wolnym od zajęć według Grafika Zajęć, termin płatności mija najbliższego dnia roboczego.

6.

Za przekroczenie terminu płatności Szkoła pobiera odsetki ustawowe.

7.

Słuchacz może dokonywać opłaty gotówką w kasie Szkoły, kartą płatniczą lub przelewem. W przypadku dokonywania opłaty
przelewem Słuchacz zobowiązany jest okazać w sekretariacie Szkoły potwierdzenie wpłaty. Brak potwierdzenia opłaty jest
równoznaczny z przekroczeniem terminu płatności.

§7 Ceny lekcji
1.

Cennik dla poszczególnych rodzajów kursów wynosi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

Lektor polski; grupa 2-osobowa; kurs 1 raz w tygodniu po 2 lekcje, rata miesięczna (8 lekcji) w wysokości 375 zł (słownie:
trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), wnoszona od 09.2018 do 06.2019
Lektor polski; grupa 3-osobowa; kurs 1 raz w tygodniu po 2 lekcje, rata miesięczna (8 lekcji) w wysokości 296 zł (słownie:
dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), wnoszona od 09.2018 do 06.2019
Lektor polski; grupa 4-osobowa; kurs 1 raz w tygodniu po 2 lekcje, rata miesięczna (8 lekcji) w wysokości 232 zł (słownie:
dwieście trzydzieści dwa złote 00/100), wnoszona od 09.2018 do 06.2019
Lektor natywny; grupa 2-osobowa; kurs 1 raz w tygodniu po 2 lekcje, rata miesięczna (8 lekcji) w wysokości 475 zł (słownie:
czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), wnoszona od 09.2018 do 06.2019
Lektor natywny; grupa 3-osobowa; kurs 1 raz w tygodniu po 2 lekcje, rata miesięczna (8 lekcji) w wysokości 396 zł (słownie:
trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), wnoszona od 09.2018 do 06.2019
Lektor natywny; grupa 4-osobowa; kurs 1 raz w tygodniu po 2 lekcje, rata miesięczna (8 lekcji) w wysokości 332 zł (słownie:
trzysta trzydzieści dwa złote 00/100), wnoszona od 09.2018 do 06.2019

Dla kursów indywidualnych i dla firm oraz instytucji minimalnym okresem płatności jest 1 pełny miesiąc. Opłata miesięczna wynika z
liczby lekcji przypadających w danym miesiącu pomnożonej przez cenę jednej lekcji.
§8 Zniżki
Zniżki dotyczą wyłącznie płatności wniesionych w terminie przez Słuchaczy, którzy mają podpisane umowy ze Szkołą. Zniżki nie
dotyczą płatności za zajęcia indywidualne oraz za zajęcia w firmach.
a) Zniżka rodzinna za przyprowadzenie na kurs członka rodziny – 3%. Warunkiem otrzymania zniżki jest wniesienie przez nowego
Słuchacza płatności za minimum jeden miesiąc. Zniżka dotyczy jednej płatności.
b) Zniżka dla znajomych za przyprowadzenie na kurs znajomego - 3%. Warunkiem otrzymania zniżki jest wniesienie przez nowego
Słuchacza płatności za minimum jeden miesiąc. Zniżka dotyczy jednej płatności.
c) W przypadku równoległej nauki dwóch języków – zniżka na drugi język – 5%. Zniżka ważna przez cały okres równoległej nauki
dwóch języków.
d) Suma zniżek nie może przekroczyć 10%.
§9 Postanowienia końcowe

1.
2.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018.
Zmiany niniejszego regulaminu będą podawane do wiadomości na miesiąc przed ich wprowadzeniem poprzez umieszczenie na
tablicach informacyjnych w Szkole. W okresie 7 dni od daty ukazania się regulaminu Słuchacze mogą wnosić do sekretariatów
zastrzeżenia i uwagi co do proponowanych zmian.

