Regulamin usługi edukacyjnej
§1. Słuchacz kontynuujący naukę (nie zaczynający nauki „od zera”) ma prawo
do odbycia pierwszej bezpłatnej lekcji próbnej w wymiarze ok. 30 minut.
Nie dotyczy to osób zaczynających naukę „od zera” ani korepetycji. Tego
typu zajęcia od razu są uznawane za pełnowymiarowe i pełnopłatne.
§2. Kursant zobowiązany jest do powiadomienia Usługodawcy o chęci dalszej
nauki lub rezygnacji z kolejnych zajęć w ciągu 3 dni od pierwszej lekcji.
W przypadku braku informacji ze strony Kursanta przyjmuje się, że kolejne
zajęcia nie odbędą się.
§3. Kursant zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy – najpóźniej przed drugą
lekcją – wypełnionej i podpisanej umowy, która zostanie przesłana mailowo
lub przekazana osobiście na pierwszych zajęciach. W razie niedopełnienia
tej czynności oraz braku pisemnych uwag przyjmuje się, że Kursant
akceptuje warunki tej umowy oraz niniejszy regulamin usługi edukacyjnej.
§4. Kursant ma prawo wyboru jednego z następujących wariantów płatności:


za każdy miesiąc z góry do 5-tego każdego miesiąca, na podstawie
dokonanego wyliczenia kwoty należnej według wzoru: np. 8 zajęć (daty)
× 60 min./cena zajęć = kwota należna;



za każdy miesiąc z dołu do 5-tego następnego miesiąca, na podstawie
dokonanego wyliczenia kwoty należnej według wzoru: np. 8 zajęć (daty)
× 60 min./cena zajęć = kwota należna;
przelewem na rachunek
bankowy: …………………………………………………………………………………………– w tytule
prosimy o podanie kodu z umowy.



płatność gotówką po każdych zajęciach.

§5. Kursant ma prawo odwołać zajęcia indywidualne najpóźniej 12 h przed
ich rozpoczęciem zgłaszając ten fakt telefonicznie lub smsem. Zajęcia
zostaną wówczas odpracowane w innym, dogodnym dla obydwu stron
terminie. W przypadku odwołania zajęć w późniejszym terminie (np. 2 h

przed ich rozpoczęciem) zajęcia uznaje się za zrealizowane, a Kursant musi
ponieść ich koszt.
§6. Usługodawca ma prawo odmówić Kursantowi dalszej nauki w przypadku
częstego odwoływania zajęć.
§7. Jeżeli to Usługodawca będzie musiał odwołać zajęcia, to będzie on miał
również obowiązek ich odrobienia w innym, dogodnym dla obydwu stron
terminie.
§8. Kursant może rozwiązać umowę w drodze pisemnego oświadczenia
złożonego mailowo lub osobiście z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, co
oznacza, że po zgłoszeniu wypowiedzenia zrealizowane zostaną jeszcze
zaplanowane według umowy zajęcia lub zostanie za nie uiszczona opłata,
zgodnie ze wspomnianym, 30-dniowym terminem wypowiedzenia.
§9. Kursant zobowiązuje się do wymiany numerami telefonu z Usługodawcą
na wypadek np. konieczności odwołania zajęć.
§10. Kursant przyjmuje do wiadomości fakt, iż w razie spóźnienia Kursanta
Usługodawca nie ma obowiązku przedłużania zajęć. Usługodawca będzie
czekał na Kursanta 15 minut; po tym czasie przyjmuje się, że Kursant nie
przyjdzie na zajęcia i będą one uznane za odwołane nieterminowo
(konieczność zapłaty za nie).
§11. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku rażącego zachowania uczestnika kursu, które
mogłoby zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu.

