
Załącznik nr 1 

REGULAMIN ZAJĘĆ 

„Kurs języka angielskiego/niemieckiego dla dzieci” 

Zajęcia organizowane są w Żarach. Organizator zajęć zobowiązuje się, aby osoby uczestniczące w 

zajęciach miały jak najlepsze warunki do rozwoju zgodnie z założeniami Programu zajęć. Organizator 

będzie dbał, aby wszyscy instruktorzy zajęć realizowali zajęcia z zaangażowaniem i należytą 

starannością. Organizator dołoży wszelkich starań, tak aby Uczestnicy spędzali czas na zajęciach w 

sposób bezpieczny, przyjemny i pożyteczny.   

1. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy, której wypełnienie i podpisanie jest równoznaczne 
z zawarciem UMOWY O USŁUGI ORGANIZACJI „KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO 

DLA DZIECI klas 1-3, 4-8 w roku szkolnym 2019/2020” pomiędzy Organizatorem  
i Uczestnikiem/Rodzicem/Opiekunem prawnym zgodnie z poniższymi warunkami.   

2. Uczestnikami zajęć mogą być uczniowie szkół podstawowych. Organizator zapewnia, że 
maksymalna liczba osób w danej grupie wynosić będzie 12 osób.  

3. Warunkiem uczestnictwa dziecka w kursie jest spełnienie następujących wymogów: 

a) podpisanie i dostarczenie do biura Stowarzyszenia Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR (ul. 

Górnośląska 18, 68-200 Żary) „Umowy o usługi organizacji kursów języka 

angielskiego/niemieckiego dla dzieci”, 

b) uiszczenie opłaty, zgodnie z zapisami „Umowy o usługi organizacji kursów języka 
angielskiego/niemieckiego dla dzieci klas 1-3, 4-8 w roku szkolnym 2019/2020”. 

4. Uczestnicy zajęć o których mowa w § 2 mają prawo do:  

a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach przypisanych do grupy tematycznej zgodnie  
z Programem zajęć 

b) korzystania ze wszystkich pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji Programu zajęć  

c) wnoszenia próśb, skarg i/lub propozycji zmian Programu zajęć.  

5. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmian w Programie  

i Harmonogramie zajęć.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie 
trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych 
od organizatora. 

7. W przypadku nieutworzenia grupy na dany Kurs Organizator ma prawo jego odwołania najpóźniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. W takiej sytuacji Uczestnicy mogą wybrać inne terminy zajęć 

(w miarę dostępnych miejsc), bądź wystąpić o zwrot 100% wniesionej Opłaty za Kurs.  

8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania na zajęciach wszystkich zasad bezpieczeństwa  
i porządku.  

9. Za umyślne zniszczenia wyrządzone przez uczestnika, materialnie odpowiedzialny jest 

Rodzic/Opiekun prawny.   



10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników zajęć oraz za zniszczenia rzeczy 

należących do uczestników, a dokonanych przez innych Uczestników Kursu.   

11. Kurs obejmuje liczbę godzin lekcyjnych wskazaną w umowie i harmonogramie. Każda godzina 
lekcyjna oznacza 45 minut. Zajęcia prowadzone są w określonych dniach i godzinach zgodnie z 
ustalonym harmonogramem zajęć. Zajęcia rozpoczynają się o określonej godzinie. Każdy uczestnik 
powinien przybyć na zajęcia na czas, aby uniknąć rozpoczynania zajęć z opóźnieniem. Spóźnienie 
uczestnika na zajęcia nie stanowi podstawy do umorzenia części opłat za niewykorzystany czas 
zajęć. 

12. W przypadku, gdy zajęcia nie mogą się odbyć  z powodu choroby lektora, bądź innych zdarzeń 
losowych, Organizator zobowiązuje się wyznaczyć dogodny termin odrobienia zaległych zajęć. 

13. Czasowa nieobecność Uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zawieszenia lub umorzenia 
płatności umówionych opłat za kurs oraz do nieprzestrzegania ustalonych terminów 
poszczególnych rat. W przypadku poważnej choroby lub pobytu w szpitalu więcej niż 2 tygodnie 

Uczestnik zajęć może zostać, częściowo lub całkowicie, zwolniony z opłaty. Warunkiem tego jest 

m.in. dostarczenie właściwych zaświadczeń potwierdzających zaistniałą sytuację. Nieobecność na 
trzech zajęciach nie powoduje jeszcze zmiany opłaty. 

14. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych na kurs wpłacają opłatę (określoną w PLN złotych) 
za okres kształcenia, zgodnie z zapisami umowy na konto Organizatora:  

Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR 

ul. Sarnia 17, 68-200 Żary;  
mBank, numer konta bankowego: 76 1140 2004 0000 3502 7737 8010 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika, termin kursu oraz nazwę grupy 
tematycznej.   

15. Opłata o której mowa w § 14 podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy: 

a) Rodzic/Opiekun prawny złożył na piśmie rezygnację z kursu przed terminem rozpoczęcia zajęć, 

b) zajęcia na kursie nie rozpoczęły się. 

16. Opłata za kurs podlega zwrotowi także po rozpoczęciu zajęć, w proporcjonalnej części, liczonej od 
dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin wypowiedzenia umowy. 

17. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują zgłoszonych Uczestników zajęć.   

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 


