Regulamin Szkoły
Załącznik nr 2 do Umowy
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Szkoła Języka Angielskiego Be Better prowadzi kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 lub 100 minut w zależności od rodzaju kursu.
Uczestnictwo w zajęciach języka angielskiego jest dobrowolne i odpłatne.
Pracownicy Szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo niepełnoletnich kursantów tylko w trakcie
trwania zajęć. Przed i po zajęciach odpowiedzialność za jego zdrowie i bezpieczeństwo ponosi
opiekun/rodzic.

Płatności
1. Opłata za lekcje ustalana jest na podstawie obowiązującego w bieżącym roku szkolnym cennika,
który jest dostępny na stronie internetowej lub w siedzibie szkoły. Płatności odbywają się w
systemie ratalnym lub semestralnie. Uczestnik kursu – klient zobowiązany jest do opłacenia
wszystkich lekcji zaplanowanych w rocznym harmonogramie (35 spotkań w danym roku
szkolnym), chyba że odstąpi od zawartej umowy.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku nie otrzymania
płatności za zajęcia w określonych w harmonogramie płatności terminach.
3. Brak wpłaty za zajęcia w trakcie trwania umowy nie zwalnia Klienta z płatności za nie.
4. Organizator kursu nie odlicza od kwoty kursu zajęć, na których uczeń był nieobecny. Uczestnikowi
kursu lub jego opiekunowi należy się zwrot opłaty za lekcje, które nie odbyły się z winy nauczyciela
lub szkoły.
Odwoływanie i przekładanie zajęć
1. Nie przewiduje się możliwości odwołania lub przekładania zajęć w grupach 2-6 osób na prośbę
kursantów. Zajęcia które nie odbędą się z winy nauczyciela mogą być odrobione w dogodnym
terminie lub, gdy nie ma takiej możliwości, kursant otrzyma zwrot wpłaconej za dane zajęcia opłaty.
2. Uczestnicy kursów indywidualnych są zobowiązani poinformować szkołę o planowanej
nieobecności z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W tym przypadku mogą odrobić zajęcia
w innym, dogodnym dla ucznia i nauczyciela terminie.
Rezygnacje
1. Kursant zobowiązany jest do pisemnego poinformowania organizatora kursu o rezygnacji.
2. Organizator kursu może rozwiązać grupę w przypadku gdy liczba kursantów będzie mniejsza niż 4
w przypadku zajęć grupowych lub zaproponować dołączenie do innego kursu.
3. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania
pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.

