Regulamin Queen's School of English
§1. Tok nauki.
1. Queen's School of English prowadzi grupowe zajęcia językowe.
2. Program nauczania oparty jest na metodzie komunikacyjnej.
3. Szkoła prowadzi kursy językowe w grupach od sześciu do dziewięciu osób.
4. Zajęcia trwają od października do czerwca i podzielone są na dwa semestry:
a) semestr I (60 godzin lekcyjnych) w okresie październik - styczeń,
b) semestr II (60 godzin lekcyjnych) w okresie luty - czerwiec,
§2. Opłaty
1. Kursant uiszcza z góry opłatę za cały kurs nauki, to jest 120 godzin:
a) jednorazowo najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
b) w dwóch ratach – pierwsza rata w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem nauki, druga rata sześć tygodni po rozpoczęciu
pierwszego semestru.
2. Kursant może dokonać rezerwacji miejsca na kursie wpłacając zaliczkę w kwocie 150,00 zł. Powyższa zaliczka nie podlega zwrotowi
do czasu uiszczenia przez Kursanta opłaty za kurs w całości w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, jak również nie podlega zwrotowi
w przypadku rezygnacji przez Kursanta z kursu przed jego rozpoczęciem i jest wówczas przeznaczana na pokrycie kosztów
administracyjnych Szkoły i przygotowania kursu. W przypadku uiszczenia opłaty za kurs w terminie, zaliczka podlega zaliczeniu na ww.
opłatę za kurs.
3. Kursant zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnie obowiązującym cennikiem.
4. Kursant może dołączyć do grupy językowej podczas trwania kursu w dowolnym momencie. Opłaca wówczas całość kwoty wynikającej
z proporcjonalnego przeliczenia godzin, to jest od dnia dołączenia do grupy do końca semestru.
5. Za przekroczenie terminu płatności wynikającego z § 2 pkt. 1b lub §2 pkt. 4 szkole należą się odsetki ustawowe za każdy dzień
opóźnienia.
6. Jeżeli Kursant nie jest obecny na zajęciach, nie może odbyć zajęć w innym terminie ani otrzymać zwrotu wpłaconych pieniędzy.
7. Kursant ma możliwość regulowania płatności za zajęcia gotówką w sekretariacie Szkoły lub przelewem na konto Szkoły. Za datę
płatności w przypadku przelewu uznaje się datę wpłynięcia pieniędzy na konto Szkoły.
8. W przypadku nieuregulowanej płatności Kursant nie ma prawa uczestnictwa w zajęciach.
§3. Zapisy na zajęcia.
1. Każdy Kursant, który wcześniej uczył się języka obcego może przystąpić do bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oceniającego jego
poziom zaawansowania. Na podstawie wyniku proponowana jest odpowiednia grupa.
2. Zaliczka, o której mowa w § 2 ust. 2 powinna zostać wpłacona przy składaniu przez Kursanta formularza zgłoszeniowego, na
podstawie którego Kursant przystępuje do kursu.
3. Udział w zajęciach można rozpocząć po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnie z Cennikiem.
4. Podpisanie przez Kursanta formularza zgłoszeniowego oznacza pełną akceptację warunków niniejszego regulaminu.
§4. Zniżki
1. W przypadku, gdy Kursant uiszcza opłatę za cały rok nauki z góry:
a) uczestnik kursu FCE, CAE, IELTS ACADEMIC, IELTS GENERAL, BEC VANTAGE otrzymuje podręcznik kursowy gratis,
b) uczestnik kursu CPE, BEC HIGHER, PRACTICAL BUSINESS ENGLISH jeśli jest posiadaczem karty Euro<26 otrzymuje zniżkę -10%.
§5. Tok zajęć.
1. Słuchacz zobowiązuje się do: aktywnego uczestnictwa w zajęciach, stosowania się do zaleceń lektora, nieutrudniania innym
słuchaczom uczestniczenia w zajęciach, posiadania podręcznika w trakcie trwania zajęć, zaliczania egzaminów przeprowadzonych po
kolejnych etapach nauki.
2. Słuchacz może uzyskać certyfikat uczestnictwa w zajęciach pod warunkiem uczestnictwa w minimum 80% zajęć.
3. Gdy liczba uczestników kursu spadnie poniżej liczby minimalnej, opisanej w §1, pkt. 3 słuchaczom zaproponowane zostanie miejsce
w grupie o tym samym poziomie zaawansowania lub zmniejszenie wymiaru zajęć na rzecz mniejszej liczby osób w grupie.
§6. Rezygnacja z kursu
1. W przypadku rezygnacji z kursu przed rozpoczęciem zajęć Kursant uprawniony jest do zwrotu 70% płatności za kurs w przypadku,
gdy Kursant uiścił całość lub połowę opłaty za kurs przed rozpoczęciem kursu.
2. Każdy Kursant ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w dowolnym momencie trwania kursu poprzez oświadczenie o rezygnacji
składane na formularzu udostępnianym przez Szkołę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
następnego miesiąca kalendarzowego.
3. Okres wypowiedzenia liczony jest od nowego miesiąca kalendarzowego, a nie od daty jego złożenia.
4. W przypadku kiedy Kursant rezygnuje z kursu po rozpoczęciu zajęć, uiściwszy poprzednio opłatę za cały kurs lub jeden semestr
zajęć, od kwoty należnej do zwrotu odlicza się:
a) cenę podręcznika, jeżeli Kursant otrzymał go od Queen's School of English,
b) wszelkie zniżki, jeżeli zostały udzielone.
§7. Postanowienia końcowe
1. Niestosowanie się do powyższego regulaminu (np. przebywanie na zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych substancji
odurzających, używanie wulgarnego słownictwa, etc.) może skutkować wydaleniem Kursanta ze Szkoły, bez konieczności zwrotu przez
Szkołę jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Kursanta.
2. Szkoła zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu z miesięcznym wypowiedzeniem. Zawiadomienie
Kursantów o zmianach następuje poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2014.

