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Zajęcia z języka angielskiego – ważne informacje
(wyciąg z regulaminu)

Jak płacę za zajęcia?
Płatność za zajęcia następuje z góry za miesiąc. Na zajęciach uzgadniamy ile zajęć w danym
miesiącu się odbędzie i za tyle zajęć słuchacz płaci. Zapłacić można gotówką na miejscu,
przelewem na rachunek bankowy lub w systemie PayPal.

Co jest wliczone w cenę lekcji?
Cena za lekcję obejmuje przeprowadzenie zajęć, materiały wykorzystywane na zajęcia, materiały
do samodzielnej pracy w domu, dodatkowe materiały poszerzające słownictwo i ułatwiające
naukę, cykliczne porady dotyczące sposobów organizowania materiałów, technik uczenia się,
informacje o ciekawych programach i zasobach internetowych wspierających naukę a także
ciekawych wydarzeniach związanych z językiem angielskim. Słuchacz cyklicznie otrzymuje
również informacje zwrotne o postępach w nauce oraz rekomendacje co do dalszego rozwoju.

Co mam zrobić, jeśli muszę odwołać zajęcia lub przełożyć na inny
termin?
Zajęcia można odwołać, lub przełożyć na inny termin pod warunkiem poinformowania o tym
zamiarze telefonicznie / smsem / e-mailem / osobiście na poprzednich zajęciach, co najmniej na
24 godziny przed ich terminowym rozpoczęciem. Zajęcia odwołane w terminie krótszym niż 24
godziny są uznane za odbyte i zostanie pobrana za nie pełna odpłatność. Płatność za zajęcia
odwołane prawidłowo przechodzi na następny okres lub, jeśli kurs dobiegnie końca, zostaje
zwrócona słuchaczowi.

Co się stanie, jeśli spóźnię się na zajęcia?
Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Zajęcia nie będą przedłużane ze względu na
spóźnienia. Jednak, jeśli spóźnienia nie są nagminne a słuchacz nie miał na nie wpływu (np.
korki), lektor może zaproponować jakąś formę odpracowania tego czasu.

A jeśli zrezygnuję z zajęć?
O zamiarze rezygnacji z dalszej nauki należy poinformować minimum jeden tydzień przed
terminem zajęć, w których słuchacz nie będzie już brał udziału. Słuchaczowi zostanie zwrócona
kwota za wykupione lekcje, które się nie odbędą w związku z rezygnacją, pomniejszona o 10 zł
kosztów administracyjnych.

