REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH
1. Kursy językowe odbywają się w siedzibie „Girotondo di parole” w Warszawie (Bielany).
2. Kursy językowe rozpoczynają się punktualnie o ustalonej godzinie w konkretny,
wybrany przez Słuchacza dzień tygodnia. Lektor nie jest zobowiązany do ich
przedłużania, jeśli opóźnienie następuje z winy Słuchacza. W przypadku, jeśli
spóźnienie następuje z winy Lektora, zobowiązuje się on do jego odrobienia w
uzgodnionym ze Słuchaczem terminie.
3. Na koniec każdego miesiąca Strony uzgadniają częstotliwość spotkań przypadających
w następnym miesiącu.
4. Koszt lekcji języka włoskiego to odpowiednio 80 zł (60 minut) i 110 zł (90 min).
5. Koszt lekcji języka francuskiego to odpowiednio 70 zł (60 minut) i 100 zł (90 min).
6. Koszt lekcji dla 2 osób wynosi 160 zł (wyłącznie 90 min).
7. Koszt lekcji prowadzonej za pośrednictwem Skypa to odpowiednio 65 zł (60 min) i 80
zł (90 min).
8. Za rezerwacje kursów Lektor pobiera z góry opłatę w wysokości jednego miesiąca
zajęć.
9. Lektor zastrzega sobie prawo pobrania dodatkowej opłaty w przypadku dojazdu do
Słuchacza (od 10 do 20 zł w zależności od odległości od siedziby „Girotondo di
parole”).
10. Opłata za kurs językowy wnoszona jest z góry przelewem bankowym do 8 dnia
każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie wystawionej FV.
11. Słuchacz zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia.
12. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach Słuchacz ma możliwość przełożenia
umówionego kursu na inny termin, jednak zobowiązany jest poinformować o tym
fakcie Lektora nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. W
takim przypadku przesunięte spotkanie należy odrobić najpóźniej do końca bieżącego
miesiąca kalendarzowego. Za spotkanie odwołane przez Słuchacza na krócej niż 24
godziny przed jego umówionym terminem lub spotkanie przełożone, lecz nie

odrobione z jego winy do końca bieżącego miesiąca kalendarzowego, nie przysługuje
zwrot pobranej opłaty.
13. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach Lektor ma możliwość przełożenia
umówionego kursu na inny termin, jednak zobowiązany jest poinformować o tym
fakcie Słuchacza nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. W
takim przypadku przesunięte spotkanie należy odrobić najpóźniej do końca bieżącego
miesiąca kalendarzowego lub, jeśli Słuchacz nie zgodzi się na żaden zaproponowany
termin, opłata za kolejny miesiąc zostanie proporcjonalnie obniżona.
14. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.04.2016 r.

