REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
BOOST CLUB JOANNA KRÓLIKOWSKA

1. Uczestnictwo w kursach organizowanych przez Boost club Joanna Królikowska jest
możliwe po uprzednim zgłoszeniu się drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w
siedzibie firmy, uiszczeniu opłaty za jeden miesiąc zajęć z góry (płatność prepaid) oraz
akceptacji niniejszego regulaminu.
2. Organizator nie przewiduje podpisywania umów cywilno-prawnych z Uczestnikami,
dokumentem normującym współpracę pomiędzy stronami jest niniejszy regulamin.
3. Uczestnicy zobowiązują się do uiszczania płatności za kursy językowe za miesiąc z góry,
po otrzymanym od Organizatora rozliczeniu (liczba godzin zajęć w danym miesiącu
pomnożona przez ustaloną stawkę za godzinę zajęć). Płatność winna być uiszczona
przelewem na konto bankowe Organizatora (Boost club PKO BP 17 1020 4027 0000
1602 1518 9642) lub gotówką w siedzibie firmy, najpóźniej do 5-go dnia każdego
miesiąca. Jeśli płatność nie wpłynie w terminie Organizator nie gwarantuje miejsca na
zajęciach. Ponadto Organizator zobowiązuje się wystawienia faktury VAT.
4. Organizator dopuszcza możliwość przerwy w odbywaniu zajęć np. miesięcznej.
Przerwa jest dopuszczalna po pełnym okresie rozliczeniowym. Jeśli natomiast
Uczestnik z niewiadomych przyczyn zrezygnuje z zajęć w trakcie okresu
rozliczeniowego zajęcia te nie zostaną odrobione, a uiszczona płatność nie zostanie
zwrócona. Jeśli Uczestnik potrzebuje przerwy w zajęciach, celem rezerwacji miejsca w
grupie bądź na zajęciach indywidualnych zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokość
½ sumy od należnej kwoty za zajęcia obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym,
tj. równej co najmniej 1 miesiącowi zajęć. Zaliczka, o której mowa powyżej nie zostanie
zwrócona w przypadku, gdy Uczestnik po przerwie nie wróci na zajęcia.
5. Uczestnicy kursów grupowych przyjmują do wiadomości, iż zajęcia, na których byli
nieobecni nie zostaną przełożone na inny termin, natomiast płatność za owe lekcje nie
zostanie zwrócona Uczestnikowi. Wyjątek stanowi okres wakacyjny (od 1.07. – 31.08.),
kiedy to Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może ustalić, iż płatność za zajęcia
w tym okresie będzie uiszczona tylko za godziny, na których Uczestnik planuje być.

6. Uczestnicy kursów indywidualnych przyjmują do wiadomości, że zajęcia, na których
byli nieobecni mogą zostać przełożone na inny termin, jeśli Uczestnik poinformuje
Organizatora o swojej nieobecności najpóźniej 24 godzin przed planowanymi zajęciami
oraz:
•

jeśli Uczestnik ustali w porozumieniu z lektorem inny termin, dogodny
zarówno dla lektora jak i Uczestnika.

•

z zastrzeżeniem, że termin zajęć odpracowanych będzie ustalony w obrębie
tego samego miesiąca, w którym zajęcia były odwołane.

W pozostałych wypadkach, kwota uiszczona przez Uczestnika nie zostanie zwrócona.
7. Jeżeli uczestnik chce zrezygnować z zajęć powinien poinformować Organizatora
mailowo (adres mailowy: biuro@boostclub.pl) do 25 dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc rezygnacji. Brak poinformowania o rezygnacji z zajęć jest równoznaczne z
koniecznością uregulowania płatności za następny miesiąc.
8. Uczestnicy kursu zobowiązują się do przychodzenia na zajęcia punktualnie oraz
przyjmują do wiadomości, że zajęcia nie będą przedłużane o czas spóźnienia.
9. W przypadku nie przeprowadzenia zajęć z winy Organizatora, zajęcia mogą zostać
odpracowane w terminie dogodnym dla obu stron bądź następuje zwrot kosztów za
nieodbyte zajęcia (równowartość stawki za jednostkę zajęciową).
10. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w
czasie trwania kursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy zajęciowej, jeśli liczba
członków będzie mniejsza niż trzy osoby.
12. Organizator zapewnia Uczestnikom:
•

wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,

•

materiały szkoleniowe,

•

atmosferę sprzyjającą nauce języków obcych.

13. Organizator informuje również, że wszelkie odstępstwa od postanowień regulaminu
należy zgłaszać Organizatorowi pod numerem telefonu:532-586-754 lub mailowo:
biuro@boostclub.pl

Podpis Organizatora kursu

Data i Podpis Uczestnika kursu

