REGULAMIN
Szkoły językowej ENGLISH LANGUAGE CENTRE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
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ELC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Godebskiego 3/1, jest prywatną instytucją świadcząca usługi edukacyjne z zakresu nauczania języka
angielskiego, w formie zajęć grupowych lub indywidualnych.
Kursy językowe przeznaczone są dla dzieci po ukończeniu przez nie 3 lat, młodzieży oraz dorosłych.
Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z zajęć przez Rodziców. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyłącznie w
czasie wyznaczonym przez harmonogram zajęć lekcyjnych. Nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przed i po zakończeniu lekcji.
II. ORGANIZACJA NAUCZANIA, GRUPY
Grupy tworzone są w oparciu o poziom znajomości języka angielskiego oraz wiek słuchacza. Liczebność w grupie wynosi od 5 do 8 osób. W
wyjątkowej sytuacji Szkoła ma prawo do zwiększenia liczebności grupy o jedną osobę w przypadku konieczności zmiany grupy przez uczestnika
kursu po rozpoczęciu zajęć.
O przydzieleniu Słuchacza do grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania decyduje Szkoła na podstawie testu pisemnego oraz rozmowy z
lektorem lub metodykiem.
W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby chętnych, Słuchaczom, którzy wpłacili zaliczkę lub
dokonali wpłaty za kurs, zaproponowane zostaną zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie lub udział w grupie mniej licznej za odpowiednią
dopłatą obliczoną w oparciu o ilość uczniów w grupie. W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Szkołę nauki w innej grupie lub braku
zgody Słuchacza na ponoszenie dodatkowej opłaty, Szkoła w terminie 4 dni od dnia otrzymania rezygnacji zwróci w całości wpłaconą kwotę.
W przypadku, gdy w czasie trwania kursu liczba Słuchaczy w grupie zmniejszy się do poziomu poniżej 5 osób, Szkoła może zaproponować: (i)
zmniejszenie liczby godzin kursu, lub (ii) podniesienie opłaty za pozostałą część kursu. W przypadku nie zaakceptowania przez Słuchacza/Rodzica
żadnej z powyższych propozycji Słuchacz ma prawo zrezygnować z kursu. W takim przypadku Szkoła zwróci niewykorzystaną część opłaty za
kurs w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej rezygnacji.
Zajęcia stacjonarne mogą odbyć się zdalnie, jeśli w związku z sytuacją epidemiczną nie będą one mogły odbyć się stacjonarnie.
III. ZAJĘCIA ONLINE
Zajęcia, grupowe i indywidulane, mogą być prowadzone w formie zdalnej - online. W przypadku problemów technicznych ze strony ELC, które
uniemożliwią przeprowadzenie zajęć, będą one odrobione w najbliższym możliwym terminie.
Słuchacze przed rozpoczęciem pierwszej lekcji online otrzymują link niezbędny do zalogowania się do lekcji, na podany adres mailowy.
Otrzymany link do zajęć nie może być przekazywany osobom trzecim.
Słuchacze zobowiązują się do punktualnego logowania się do lekcji oraz włączania kamery na czas trwania zajęć.
IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Harmonogram zajęć indywidualnych, w tym minimalna liczba zajęć, tj. 15 lekcji 60 lub 90 minutowych w semestrze, cele oraz plan nauczania
ustalany jest z lektorem prowadzącym. Minimalna liczba zajęć w semestrze jest istotnym elementem mierzenia jakości nauczania.
Termin zajęć indywidualnych może być zmieniony pod warunkiem otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub w formie wiadomości SMS,
najpóźniej na jeden dzień przed ich planowanym terminem, do godziny 20:00. Telefon kontaktowy: 608 520 808. Zajęcia odwołane po tym
terminie są płatne. Zajęcia, które zostały odwołane, są odrabiane w najbliższym możliwym terminie ustalonym przez Słuchacza/y oraz lektora.
V. LEKTORZY
Zajęcia są prowadzone przez lektorów o potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych. W trakcie roku szkolnego część zajęć może być
prowadzona przez native speakerów lub dwóch nauczycieli: lektora prowadzącego i native speakera.
W przypadku choroby lektora Szkoła zapewnia zastępstwo, a kiedy nie jest to możliwe, niezwłocznie zawiadamia Słuchaczy o odwołaniu zajęć.
Zajęcia, które nie odbyły się z powodu choroby lektora, będą odrobione w najbliższym możliwym terminie.
Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w czasie trwania kursu o ile zmiana lektora jest
spowodowana okolicznościami od Szkoły niezależnymi. O zmianie lektora Szkoła powiadamia Słuchacza w najszybszym możliwym terminie.
VI. RAPORT, KONTYNUACJA KURSU
Na zakończenie roku szkolnego, Słuchacze i/lub Rodzice otrzymują pisemny raport o postępach w nauce, który przesyłany jest pocztą
elektroniczną na adres mailowy w formie Student Progress Report.
Warunkiem kontynuacji nauki na kursie wyższego stopnia jest pozytywne zaliczenie kursu niższego stopnia oraz otrzymanie certyfikatu.
Certyfikat ukończenia kursu otrzymują osoby, których frekwencja na zajęciach wyniesie powyżej 60% oraz których postępy w nauce spełniają
założenia programowe.
VII. NIEOBECNOŚCI, DODATKOWE ZAJĘCIA
Nieobecność słuchacza na zajęciach, zarówno stacjonarnych jak i online, nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia, .
W przypadku absencji chorobowej, skutkującej nieobecnością na 5 kolejnych zajęciach, Słuchacz ma prawo do jednej dodatkowej 60 minutowej
lekcji w semestrze, w celu zapoznania się z przerobionym materiałem.
VIII. EGZAMINY CAMBRIDGE
Szkoła językowa ELC, jako Centrum Przygotowujące do egzaminów Cambridge (Exam Preparation Centre), dokonuje rejestracji na egzaminy
zgodnie z zasadami ustalonymi przez organizatora Cambridge ESOL.
Każdy Słuchacz grupy egzaminacyjnej ma możliwość uczestniczenia w pisemnym egzaminie próbnym, organizowanym przez Szkołę ELC.
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IX. HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Program kursów grupowych i zajęć indywidualnych realizowany jest według harmonogramu zajęć na dany rok szkolny.
X. OPŁATY
Opłata za zajęcia grupowe oraz indywidualne może być wnoszona jako:
•
opłata jednorazowa za cały rok szkolny (dwa semestry), lub
•
opłata jednorazowa za semestr, lub
•
opłata wnoszona w dwóch lub trzech ratach za każdy semestr.
Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia opłat zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Opłaty za kurs wnoszone są przelewem na rachunek bankowy ELC: Bank Millennium 40 1160 2202 0000 0002 8719 0700
Na życzenie Słuchacza, Szkoła wystawia fakturę VAT za wykonaną usługę. Słuchacz upoważnia Szkołę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbiorcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie jej w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy.
XI. REZYGNACJA
Zaprzestanie uczestniczenia w zajęciach nie jest równoznaczne z rezygnacją z kursu. Rezygnacja z kursu jest skuteczna, o ile została dokonana
na piśmie i dostarczona do Sekretariatu Szkoły lub wysłana na adres: biuro@angielskiwesla.pl
W przypadku rezygnacji Szkoła zwróci Słuchaczowi wniesione opłaty za kurs po potrąceniu: (i) opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z
harmonogramem, (ii) kosztu podręcznika i zeszytu ćwiczeń, o ile taki podręcznik i zeszyt zostały Słuchaczowi bezpłatnie przekazane przez Szkołę,
(iii) opłaty administracyjnej w wysokości 140 złotych, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji.
W przypadku rezygnacji z kursu Słuchacz/Rodzic ma obowiązek uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy powstałych do
czasu rozwiązania Umowy
Szkoła ma prawo skreślić Słuchacza z listy uczniów w przypadku:
opóźnienia z płatnościami za kurs wynoszącego co najmniej 30 dni w stosunku do ustalonego harmonogramu, po wcześniejszym wezwaniu do
zapłaty i braku uregulowania płatności w dodatkowym 7 dniowym terminie;
w przypadku takiego zachowania Słuchacza, które uniemożliwia prowadzenie zajęć lub przeszkadza w pracy innym uczestnikom zajęć.
W tym również brak włączonej kamery w czasie trwania lekcji oraz powtarzające, spóźnione się logowania do lekcji.
XII. ZMIANA REGULAMINU
Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana regulaminu zostanie podana do wiadomości Słuchaczy/Rodziców na 30 dni przed jej
wprowadzeniem poprzez informację wysłaną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej .
Słuchacz ma prawo zrezygnować z zajęć, jeżeli na skutek wprowadzenia zmiany Regulaminu zmianie ulegną jego prawa i obowiązki. W takim
przypadku stosuje się postanowienia punktu V Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin uczestnictwa w kursach dostępny jest na stronie internetowej www.angielskiwesola.pl.
Wszelkie pytania związane z kursem a także skargi i wnioski, należy kierować pod adres: biuro@angielskiwesola.pl. lub telefonicznie pod numer
608 520 808.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2020

www.angielskiwesola.pl

English Language Centre

biuro@angielskiwesola.pl

