R E G U LA M I N
CENTRUM J Ę Z Y K Ó W O B C Y C H
MAŁGORZATA NIESZPOREK

1. Centrum Języków Obcych Małgorzata Nieszporek jest placówką prywatną
kształcącą w zakresie języków obcych.
2. Zajęcia prowadzone są w siedzibach szkoły, szkołach i innych budynkach
użyteczności publicznej oraz prywatnej.
3. Grupy tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, wiek i poziom
znajomości języka. Liczba w grupie nie przekracza 6 osób.
4. Zajęcia edukacyjne z języka obcego odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 45 min
bądź 1 spotkanie w bloku 90 min. Przy czym minimalna ilość zajęć dla
poszczególnych grup w roku szkolnym wynosi 68 a maksymalna 76 godzin.
5. Rodzice dzieci uczęszczających na kurs zobowiązani są do stałego kontaktu z
lektorem w ciągu roku szkolnego.
6. Wprzypadku nieobecności CJO nie zwraca kosztów kursu natomiast uczestnik może
odrobić zaległości w terminie wskazanym przez lektora.
7. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie odbywania zajęć odpowiada nauczyciel.
Lektor, ani żaden pracownik CJO nie bierze odpowiedzialności za dziecko przed
rozpoczęciem ani po zakończeniu zajęć.
8. Warunkiem przyjęcia do szkoły językowej jest podpisanie umowy oraz uiszczenie
opłaty pisowej przy pierwszej racie kursu. Wpisowe jest odliczane od ostatniej raty.
W przypadku rozwiązania umowy w trakcie roku szkolnego opłata wpisowa
przechodzi na konto CJO.

9. Cena kursu ustalana jest każdorazowo w ofercie na dany rok szkolny. Jest ona
wyliczana w oparciu o liczbę godzin kursu w danym roku szkolnym. Płatność
podzielona jest na 10 równych rat.
10. Płatności należy uiszczać wyłącznie na konto bankowe CJO
ING BANK ŚLĄSKI
Centrum Języków Obcych Małgorzata Nieszporek
91 1050 1676 1000 0092 0084 9827
11.Uczestnicy zobowiązani są do uiszczania opłaty za kurs do 10-go każdego miesiąca
bądź do dnia wskazanego według umowy, także w przypadku nieobecności na
zajęciach.
12. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt, ferii szkolnych oraz dni ustawowo
wolnych. Zajęcia nie są odrabiane, gdyż nie są wliczane w liczbę godzin
gwarantowanych.
13. Zgłaszający ma prawo rozwiązać umowę za uprzednim jednomiesięcznym
pisemnym wypowiedzeniem, które należy złożyć w biurze CJO. Wypowiedzenie
obowiązuje od 1-go dnia każdego miesiąca.
14. Za każdy dzień zwłoki obowiązuje kara umowna w wysokości odsetek
ustawowych.
15. W przypadku zaniechania uczestnictwa w zajęciach, bez pisemnego rozwiązania
umowy, opłata za naukę jest pobierana do dnia 22.06.2018.
16. Umowa rozwiązana z dniem 01.04.2018 lub 01.05.2018 wygasa 11.06.2018.
17. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin prowadzenia zajęć.
18. W razie nieobecności lektora szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa
lub do odrobienia odwołanych zajęć w uzgodnionym terminie.
19. Rok szkolny kończy się otrzymaniem świadectwa oraz oceny opisowej.
20. Uczestnik zajęć indywidualnych zobowiązany jest do poinformowania o ich
odwołaniu z 2-dniowym wyprzedzeniem, ponieważ jedynie pod tym warunkiem
zajęcia będą odrobione.
21.Dyrektor szkoły Małgorzata Nieszporek zastrzega sobie
indywidualnego rozstrzygania spraw w sytuacjach wyjątkowych.
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