
REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ GODDAG.PL

ZAJĘCIA GRUPOWE ONLINE

(od 6 do 12 osób)

Liczebność grup

1. Nauka  języka  norweskiego  odbywa się  w  grupach  od  6 do  12 osób.

Podczas tworzenia grup liczebność może być tymczasowo większa. Do

utworzenia jednej grupy potrzeba minimum 6 słuchaczy.

2. W przypadku zmniejszenia się ilości słuchaczy w trakcie trwania kursu,

która  będzie  wynosiła  mniej  niż  6 osób,  szkoła  ma  prawo  w

porozumieniu ze słuchaczami:

a. zmniejszyć liczbę godzin kursu;

b. zwiększyć stawkę za godzinę lekcyjną;

c. zwiększyć  liczbę  osób  w  grupie  poprzez  połączenie  dwóch  grup

słuchaczy z tego samego poziomu;

d. zakończyć kurs i rozwiązać grupę, zwracając słuchaczom wpłacone

wcześniej pieniądze za niezrealizowane zajęcia;

Zasady organizacyjne

3. W trybie standardowym, pełny kurs języka norweskiego na poziomie  A1,

A2,  B1  lub  B2 liczy  120  godzin  lekcyjnych  rozłożonych  w  okresie  9

miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.

4. W trybie przyspieszonym,  pełny  kurs języka norweskiego  na poziomie

A1, A2, B1 lub B2 liczy 120 godzin lekcyjnych przez okres 2, 4 lub 6

miesięcy od daty rozpoczęcia kursu w zależności od rodzaju wybranego

kursu.

5. Dokładne  daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  kursów  umieszczone  są  na

stronie szkoły pod adresem www.goddag.pl/harmonogram-zajec.
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6. Każdy  słuchacz  rozpoczynający  kurs  otrzymuje  bezpłatny  dostęp  do

materiałów  multimedialnych:  książek,  ćwiczeń,  nagrań  audio  oraz

dodatkowych materiałów z omówieniem gramatyki.

7. Słuchacz ma obowiązek regularnie uczestniczyć w zajęciach oraz brać w

nich aktywny udział.

8. Słuchacz,  który  będzie  uczestniczył  w  zajęciach  online  musi  być

przygotowany pod względem technicznym oraz sprzętowym (wymagane:

komputer z dostępem do Internetu, zainstalowany bezpłatny program do

nauki online, głośniki, mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa).

9. Szkoła zapewni wsparcie techniczne każdemu słuchaczowi, który będzie

potrzebował  pomocy  przy  instalacji  i  obsłudze  programów  do  nauki

online  tj.  programy  ZOOM,  Skype,  jednakże,  nie  bierze

odpowiedzialności  za  jakość  łącza  po  stronie  słuchacza  oraz  stanu

sprzętu  i  oprogramowania,  które  nie  jest  wyszczególnione  jako

oprogramowanie przeznaczone do nauki online.

10.Lektor  ma  prawo  do  przenoszenia  słuchaczy  z  grupy  do  grupy  w

uzasadnionych  przypadkach,  a  w  przypadkach  szczególnych  do

skreślenia z listy. W tym przypadku słuchaczowi nie przysługuje zwrot

żadnej części opłaty za kurs.

11. Przeniesienie słuchacza z grupy do grupy, o którym mowa w punkcie 10

może nastąpić w następujących sytuacjach:

a. tempo  przyswajania  wiedzy  przez  słuchacza  znacząco  odbiega  od

tempa przyswajania wiedzy przez grupę;

b. liczba słuchaczy w grupie jest mniejsza niż 6 osób;

12. Skreślenie słuchacza z listy kursantów, o którym mowa w punkcie 10

może nastąpić w następujących sytuacjach:

a. słuchacz znacząco zalega z opłatą za kurs;

b. słuchacz nie uczestniczy w zajęciach bez podania przyczyny dłużej

niż 2 miesiące lub wyraźnie daje do zrozumienia, że nie będzie więcej

uczestniczył w zajęciach;
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13.W przypadku odwołania zajęć lekcyjnych z przyczyn leżących po stronie

szkoły, zaległe godziny lekcyjne będą odrobione w dogodnym terminie

dla grupy i lektora. Nowy termin zajęć zostanie ustalony w oparciu o

decyzję przynajmniej połowy słuchaczy danej grupy.

14. Zaświadczenie  (certyfikat)  o  ukończeniu  kursu pełnego  (120  godz.

lekcyjnych)  poziomu  A1,  A2,  B1  lub  B2 otrzymuje  słuchacz,  który

zaliczył test semestralny i końcowy, jak również był obecny na minimum

70% wszystkich zajęć.

15. Zaświadczenie  (certyfikat)  o  niepełnym  ukończeniu  kursu  nie  będzie

wystawiane przez szkołę.  Szkoła na prośbę słuchacza może wystawić

jedynie  informację  o  ilości  godzin  w  jakich  słuchacz  uczestniczył,

jednakże  nie  będzie  to  certyfikat  poświadczający  umiejętność

posługiwania się językiem na danym poziomie.

Opłaty

16. Wysokość  opłaty za  kurs   umieszczony  jest  na  stronie

www.goddag.pl/cennik-kursow-norweski. Opłatę za kurs można uiszczać

w następujących ratach:

a. kurs standardowy pełny (120 godz. lekcyjnych) - maksymalnie 4

raty  (płatne  zgodnie  z  harmonogramem  płatności  podanym  na

stronie www.goddag.pl/harmonogram-zajec);

b. kurs przyspieszony 2 miesięczny pełny (120 godz. lekcyjnych) -

płatny w całości jednorazowo;

c. kurs przyspieszony 4 miesięczny pełny (120 godz. lekcyjnych) -

maksymalnie  2  raty  (płatne  zgodnie  z  harmonogramem  płatności

podanym na stronie www.goddag.pl/harmonogram-zajec);

d. kurs przyspieszony 6 miesięczny pełny (120 godz. lekcyjnych) -

maksymalnie  3  raty  (płatne  zgodnie  z  harmonogramem  płatności

podanym na stronie www.goddag.pl/harmonogram-zajec);
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e. kurs  standardowy,  przyspieszony  niepełny (60  godz.

lekcyjnych) – płatny w całości jednorazowo;

17. Do opłat wymienionych w punkcie 16 przysługują następujące rabaty:

a. opłata za kontynuację nauczania w naszej szkole - 5% rabatu

(rabat naliczany po pierwszym roku uczęszczania na zajęcia);

18.Opłaty za kurs można uiszczać w następujący sposób:

a. przelewem bankowym dla przelewów krajowych na konto: ING

86  1050  1953  1000  0097  2569  0722,  tytułem  wpłaty:  Imię  i

Nazwisko kursanta oraz semestr/rok;

b. przelewem bankowym dla przelewów zagranicznych na konto:

ING  PL  86  1050  1953  1000  0097  2569  0722,  kod  BIC  SWIFT:

INGBPLPW,  tytułem  wpłaty:  Imię  i  Nazwisko  słuchacza  oraz

semestr/rok;

19. Wszyscy  słuchacze,  którzy  chcą  otrzymać  fakturę,  proszeni  są  o

przesłanie  danych  do  faktury  na  następujący  adres  poczty

elektronicznej: ksiegowosc@goddag.pl . Faktura będzie wystawiana po

każdej wpłacie raty za kurs.

20.W przypadku  nieterminowego  wnoszenia  opłat,  pobierane  są  odsetki

ustawowe.

21. Ceny  podane  na  stronie  www.goddag.pl/cennik-kursow-norweski są

wiążące w momencie podpisania umowy i nie mogą zostać zmienione

podczas trwania kursu.

Rezygnacja z kursu

22.Słuchaczowi  przysługuje  całkowity  zwrot  należności  jedynie  w

przypadku rezygnacji z kursu w terminie nie późniejszym niż 14 dni od

rozpoczęcia zajęć.

23.Szkoła  nie  zwraca  uczestnikowi  należności  w  przypadku

nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w kursie.
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24.W  przypadkach  losowych  takich  jak  wypadek,  czy  ciężka  choroba

uniemożliwiająca ukończenie kursu jest możliwość ubiegania się o zwrot

należności za niewykorzystane jednostki lekcyjne.

25.Czasowa  nieobecność  na  kursie  nie  stanowi  podstawy  do  zwrotu

należności za niewykorzystane jednostki lekcyjne. W tym przypadku jest

możliwość dodatkowych konsultacji w celu nadrobienia zaległości.
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