Regulamin uczestnictwa w kursie semestralnym w roku 2021
– język angielski/niemiecki

1.

SJO OMNIBUS organizuje kursy semestralne w grupach liczących 4–6 osób.

2.

Przydział na poszczególne poziomy zaawansowania odbywa się na podstawie bezpłatnych testów
kwalifikacyjnych.

3.

Planowane przerwy w zajęciach roku szkoleniowym 2021:
•
•
•

02.04 – 07.04.2021 (wiosenna przerwa świąteczna – Wielkanoc)
03.05.2021
03.06.2021

4.

W uzasadnionych przypadkach Szkoła ma prawo odwołać zajęcia również w innych terminach (m.in. sytuacje
nadzwyczajne np. nagła choroba lektora). Zajęcia będą odpracowywane w innym terminie uzgodnionym
z lektorem.

5.

Szkoła udziela swoim Kursantom rabatów. Rabat w wysokości 5% przysługuje osobom, które ukończyły kurs
w SJO OMNIBUS w roku poprzednim, a obecnie kontynuują naukę, jak również studentom i uczniom.
Opłacenie całego semestru z góry uprawnia do 5% rabatu. Rabaty mogą się sumować, jednak łącznie nie
mogą przekraczać 10%.

6.

Kursant, który dokonuje opłaty po obowiązującym terminie, traci prawo do przysługującego mu rabatu.

7.

Każdy uczestnik otrzymuje na podany adres mailowy informacje o kodzie umożliwiającym zakup z rabatem
25% podręcznika kursowego i ćwiczeń w księgarni Bookland.

8.

Na zakończenie każdego semestru Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pod warunkiem
zaliczenia testów sprawdzających oraz min. 75% frekwencji na zajęciach.

9.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z kursu. Rezygnację należy zgłosić najpóźniej 30
dni przed datą pierwszych zajęć, a po rozpoczęciu roku szkoleniowego – z 30-dniowym okresem
wypowiedzenia uczestnictwa w kursie. W każdym przypadku Kursant zobowiązany jest do zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnego oświadczenia w Sekretariacie Szkoły.

10. Jeśli w obowiązującym terminie wpłat dokona mniej osób niż określona dla danej grupy minimalna liczba,

Szkoła może – za zgodą kursantów – przekwalifikować grupę na mniej liczną lub zmienić tryb nauki na zdalny
(zajęcia na platformie z lektorem prowadzącym). Zmiana statusu grupy na mniej liczną skutkuje podwyższeniem opłat miesięcznych, natomiast przejście na tryb zdalny – zmniejszeniem opłat za godzinę zajęć.
11. W przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej – jeśli takie będą zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

– Szkoła zmieni tryb nauczania na zdalny na platformie, co będzie się wiązało za zmniejszeniem opłat na kurs.
Na początku kursu wszyscy uczestnicy otrzymają kody dostępu do platformy.

