Szanowni Państwo!
Celem Szkoły jest rzetelne nauczanie języka angielskiego dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zasady rekrutacji : Szkoła jest placówką otwartą dla dzieci od 6 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych. Nowi uczniowie – kursanci,
przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, a w przypadku poziomów wyższych na podstawie testu kwalifikacyjnego.
Szkoła zobowiązuje się do dbałości o skuteczne metody pracy oraz staranny dobór materiałów i środków nauczania, a także zapewnia dobrą atmosferę pracy w prowadzonych zespołach.
Regulamin:
1. Szkoła „English For You” dalej zwana: ”EFY” bądź „Szkołą” prowadzi kursy języków obcych dla dorosłych, młodzieży i dzieci
dalej zwanych „uczestnikami kursu” lub „kursantami” na różnych poziomach zaawansowania.
2. Zapisy uczestników kursu na poziom wyższy niż początkujący odbywają się w oparciu o test kwalifikacyjny (ustny bądź
pisemny), który jest bezpłatny.
3. Szkoła EFY prowadzi zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne według cennika 2018/2019
4. Pod pojęciem zajęć indywidualnych rozumie się zajęcia jednoosobowe oraz dwuosobowe, tak jak zaznaczono w Cenniku
2018/ 2019.														
4a) Kursant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty do 10 każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc, wyliczając liczbę spotkań
przypa dających w danym miesiącu według planu i ustaleń z lektorem;							
4b) Kursant ma prawo do odliczenia płatności raz na 6 spotkań. Kwota za odwołane zajęcia zostaje przeniesiona na
poczet kolejnych zajęć. 												
4c) Odwołanie zajęć indywidualnych może się odbyć drogą telefoniczną, w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u lektora;
5. Pierwszeństwo w harmonogramie Szkoły mają zajęcia grupowe. Harmonogram zajęć indywidualnych (patrz punkt 4 regulaminu) zostanie ustalony po sporządzeniu planu kursów grupowych.
6. Kursant przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im nie dorównujący może być przeniesiony do odpowiedniej
dla niego grupy poziomowej.
7.

Naukę można rozpocząć w dowolnym terminie. 									
7a. Warunkiem przystąpienia do kursu jest zapoznanie sie z regulaminem, podpisaniem go (czytelnie) oraz oddaniem do
sekretariatu.

8. Opłata za kurs regulowana jest według obowiązującego na dany rok cennika wywieszonego w sekretariacie „EFY”.
9. Opłaty za kurs pobierane są z góry za dany miesiąc w momencie rozpoczęcia kursu. Opłata naliczana jest na podstawie ilości
jednostek lekcyjnych przypadających na dany miesiąc. Odliczeniu podlegają dni ustawowo wolne oraz okresy, w których
Szkoła jest nieczynna*
10. Płatności za kurs można dokonać gotówką lub przelewem.
Dane do przelewu: nr konta: 33 1050 1520 1000 0090 9129 1477
English for you s.c. ,J. Wiśniewska, A. Maciejewska, M. Mikołajczyk
Ul. Zegarowa 9, 62-600 Koło W tytule: imię i nazwisko dziecka, grupa
11. Opłaty miesięczne winny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca, za który dokonywana jest zapłata. W przypadku
braku zapłaty Szkole „EFY” przysługuje, zgodnie z przepisami art.481 k.c. m.in. prawo naliczania ustawowych odsetek oraz
dochodzenie zaległych płatności na drodze postępowania sądowego po pisemnym wezwaniu kursanta do zapłaty. Zaległość
w płaceniu za kurs przekraczająca 1 miesiąc może być przyczyną skreślenia z listy uczestników kursu.
12. Kursant, uczestniczący w zajęciach grupowych, ma prawo do odliczenia 1 spotkania w miesiącu. Odliczenia nie można
dokonać w miesiącu, w którym co najmniej jedno spotkanie przypada w dzień ustawowo wolny , a także w okresach
w których Szkoła jest nieczynna. *
13. W Szkole przewidziany jest rabat rodzinny w wysokości 10%, który przyznawany jest tej osobie, której opłata za kurs jest
najwyższa. W przypadku jeśli jeden z członków rodziny uczęszcza na kurs indywidualny lub do grupy 2 osobowej, rabat w
wysokości 10% otrzymuje osoba uczęszczająca na zajęcia grupowe (patrz punkt 15 ).

14. Rabaty nie dotyczą kursów indywidualnych i zajęć w grupie 2-osobowej.
15. Rabat przysługuje tylko w przypadku dwóch lub więcej osób z rodziny ( I-szy stopień pokrewieństwa), (1os/2, 2os/4
itd).
16. Szkoła może przeprowadzać egzaminy wewnętrzne i wydawać dyplomy dla swoich uczestników kursu, a także organizować
egzaminy sprawdzające dla osób z zewnątrz.
17. Cykle nauczania mogą kończyć się egzaminem, od którego wyniku zależy przydział do grupy poziomowej w cyklu następnym.
18. Kursant zobowiązany jest do stałej i aktywnej obecności na zajęciach oraz rzetelnego do nich przygotowania.
19. Uczestnik kursu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się oraz poszanowania mienia szkoły.
20. Nadmierne opuszczanie zajęć, brak postępów w nauce, niewłaściwe zachowanie, nieuregulowanie czesnego oraz wszelkie
inne działania szkodzące Szkole i jej opinii mogą być podstawą wydalenia z placówki.
21. Kursant ma prawo do rezygnacji z kursu z zachowaniem, miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że opłata za
miesiąc następujący po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia zostanie naliczona.
22. W przypadku zmieszenia ilości osób w grupie płatność naliczana jest według aktualnej ilości kursantów, o czym szkoła
zobowiązuje się poinformować w miesiącu poprzedzającym podniesienie czesnego.
23. W trakcie pobytu w szkole każdy kursant jest pod opieką lektora i jest zobowiązany do podporządkowania się jego poleceniom .
24. Kursanci-dzieci mają zakaz opuszczania budynku szkoły bez właściwej opieki od momentu rozpoczęcia swoich zajęć aż do
ich zakończenia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe poza jej terenem w trakcie zajęć.
25. Każdy uczestnik kursu ma prawo, by prowadzący zajęcia lektor wyjaśnił zgłoszone mu wątpliwości. Nie powinno to jednak
zaburzać przebiegu zajęć.
26. Rodzice kursantów niepełnoletnich zobowiązani są do pozostawania w kontakcie ze szkołą i do kontrolowania postępów w
nauce swoich dzieci.
27. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów dzieci do 6 lat jest ich odbiór bezpośrednio z klasy, w której miały zajęcia.
28. W szczególnych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane w trybie natychmiastowym.
29. W razie nieobecności lektora Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa.
30. Każdy uczestnik kursu/rodzic dziecka uczęszczającego na zajęcia w Szkole jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem Szkoły co potwierdza pisemnie w sekretariacie Szkoły. W/w pisemne potwierdzenie uważa się również za zobowiązanie
się kursanta do przestrzegania regulaminu.
31. Do celów realizacji świadczenia nauczania języków obcych szkoła English for you, jako Administrator Danych Osobowych
przetwarzana dane słuchaczy (klientów).
•

Zakres danych to:
a.

Imię i nazwisko ucznia

b. Adres zamieszkania
c.

Imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego

d. Telefon kontaktowy ucznia i rodzica / opiekuna prawnego
e.

Za zgodą rodzica / opiekuna prawnego a w przypadku uczniów pełnoletnich za zgoda uczniów – na stronie internetowej szkoły mogą być publikowane wizerunki – zdjęcia z imprez okolicznościowych i innych wydarzeń realizowanych i organizowanych przez szkołę

•

Dane przetwarzane są dla celów świadczenia nauczania języków obcych i nie są przetwarzane niezgodnie z tymi celami

•

Przetwarzanie w innym celu wymaga odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą lub rodzica / opiekuna prawnego

•

Podanie danych jest niezbędne w celu określonym w pkt. 3.

•

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określnymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w ustawie z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych i innymi wytycznymi organu nadzorczego.

•

Do danych osobowych mają dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy szkoły

•

Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów
prawa.

•

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szkoła językowa informuje co następuje:
 Administratorem Danych Osobowych jest English For You s.c.
 Dane osobowe przekazane przez Państwa przetwarzane są wyłącznie w celach świadczenia usług nauczania języków
obcych i nie są przetwarzane niezgodnie z tymi celami.
 Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, a po zakończeniu usługi w celu archiwalnym przez
okres wynikający z odrębnych przepisów
 Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych i ich sprostowania
lub uzupełnienia a także, w przypadkach określonych w przepisach prawa, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

32. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany regulaminu Szkoły podawane będą do wiadomości uczestników kursu na
1 miesiąc przed ich wprowadzeniem. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.
_________________________________________________________________________________________________
*Wykaz dni wolnych od zajęć oraz okresy, w których Szkoła jest nieczynna:
1-4 XI 2018 Wszystkich Świętych (wolne od zajęć dla grup dzieci)
23 XII 2018 - 1 I 2019 – przerwa świąteczna
14 I 2019 – 27 I 2019 - ferie zimowe
18 IV 2019 – 23 IV 2019 - przerwa wielkanocna
01 - 05 V 2019 – weekend majowy
20 VI 2019 – Boże Ciało
21 VI 2019 - zakończenie Roku Szkolnego
24 VI – 31 VIII 2019– wakacje letnie dla dzieci oraz dorosłych

Koło, dnia 1 września 2018

