Załącznik nr 1 do umowy

JĘZYK NIEMIECKI
1.

Szkoła Języków Obcych OMNIBUS organizuje stacjonarne kursy wakacyjne języka
niemieckiego – trwają 48, 60 lub 120 godzin lekcyjnych zajęć, zależnie
od wybranego kursu.

2.

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 3 do 5 uczestników.

3.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy zaawansowania językowego następuje
na podstawie testów kwalifikacyjnych.

4.

Słuchacz otrzymuje kartę słuchacza, która jest skierowaniem do grupy.

5.

Opłaty i rabaty
a. Opłatę za kurs można dokonać:
- w całości – nie później niż 14 dni przed datą pierwszych zajęć,
- w dwóch równych ratach – pierwszą ratę w wysokości 50% ceny należy
wpłacić w chwili zapisu (i jest równoznaczna z rezerwacją miejsca w grupie),
pozostałe 50% opłaty nie później niż 14 dni przed datą pierwszych zajęć
b. Słuchacze kursów wakacyjnych 2019 mają prawo do następujących rabatów:
- 10% dla Słuchacza SJO OMNIBUS – uczestnika rocznego kursu 2018/19
(powyżej 60 g. lekcyjnych)
- 10% dla każdej osoby zapisanej do 31.05.2019 i jednorazowej opłacie za kurs
- 10% dla uczniów i studentów do ukończonego 26 roku życia

Rabaty z różnych tytułów mogą się łączyć, jednak ich suma nie może przekroczyć 20%.
6.

Na życzenie Słuchacza Sekretariat Szkoły OMNIBUS wystawia faktury VAT
w ciągu 7 dni od daty wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.

Na zakończenie kursu Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, pod
warunkiem zaliczenia testów sprawdzających oraz minimum 75% frekwencji
na zajęciach.

8.

Jeśli na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu nie dojdzie do utworzenia grupy,
zapisy zostaną anulowane. Słuchacze zostaną niezwłocznie poinformowani o tym
fakcie, a wpłaty zwrócone.

9.

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość rezygnacji z kursu. Należy
dokonać jej w formie pisemnej w Sekretariacie Szkoły. Zwrot opłaty możliwy jest
pod warunkiem złożenia rezygnacji nie później niż 14 dni przed datą pierwszych
zajęć.

10. Ze względu na grupowy charakter nauczania Szkoła nie odpowiada za indywidualne przypadki nieobecności Słuchacza. Nie ma możliwości zwrotu opłaty za okres
absencji uczestnika kursu.
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