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Regulamin
§ 1 Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach 
językowych prowadzonych przez Firmę Guter Start Nauka Języków Obcych.
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§ 2 Organizacja zajęć

1. Guter Start Nauka Języków Obcych  prowadzi zajęcia z języka angielskiego,
niemieckiego oraz włoskiego.

2. Guter  Start  Nauka  Języków  Obcych  zapewnia  uczestnikom zajęcia,  które
trwają  jedną godzinę tj 60 minut. Lekcja z Native Speakerem, w przypadku
klas 1. i 2. trwa 50 minut.

3. W  przypadku  nieobecności  Lektora,  Guter  Start  Nauka  Języków  Obcych
wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć lub wyznacza na zastępstwo
innego  lektora.  Informacja  o  odwołaniu  zajęć  podawana  jest  z
wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych biuro szkoły przekazuje informację
telefonicznie w trybie natychmiastowym.

4. W  przypadku  nieobecności  kursanta  na  zajęciach  nie  ma  możliwości
odrabiania zajęć, ze względu na innych uczestników kursu. 

5. W  przypadku  wycieczek  szkolnych  odbywających  się  w  terminie
prowadzonych zajęć przez szkołę Guter Start (dotyczy uczestników, którzy
są z jednej klasy) istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym dostępnym
dla obu stron terminie.

6. Warunkiem  możliwości  odrobienia  zajęć  danej  grupy  jest  wcześniejsze
zgłoszenie  tj.  minimum  dwa  tygodnie,   o  zaistniałej  sytuacji.  Zgłoszenie
proszę kierować na adres biura :   biuro@guterstart.pl   

7. Kursanci  niniejszego  kursu  zobowiązani  są  uczestniczyć  w  zajęciach  od
września/października  2018 roku do czerwca włącznie 2019 roku. 

8. Zmniejszenie  ilości  uczestników  zajęć  poniżej  niezbędnego  minimum
(ustalonego  indywidualnie  w  każdej  grupie)  może  skutkować  likwidacją
grupy  zajęciowej  lub  podniesieniem  opłat  za  zajęcia  (w  porozumieniu  z
pozostałymi uczestnikami grupy).

9. Rezygnację  z  zajęć  należy  zgłosić  drogą  mailową   na  adres
biuro@guterstart.pl

10.Rezygnacja  z  kursu  nie  zwalnia  uczestnika  z  obowiązku  uregulowania
zaległych opłat.

11.Guter  Start  może  przetwarzać  dane  osobowe  zawarte  w  niniejszym
regulaminie/Karcie Zgłoszenia Uczestnika Zajęć oraz bezpłatnie wykorzystać
wizerunek uczestnika zajęć w celach związanych z realizacją zadań firmy.
 Zgodnie z ustawą z dnia 10. maja 2018 r. o ochronie danych   osobowych 
(Dz. U. z 2018r poz. 1000)

12.Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu oraz
raport postępów z informacją zrealizowanego  materiału.

§ 3 Prawa i obowiązki kursantów

1. Kursanci zobowiązani są systematycznie uczęszczać na zajęcia.
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2. Kursanci  zobowiązani  są  do punktualnego stawiania  się  na  zajęciach,  a
Lektorzy  do  rozpoczynania  i  kończenia  każdych  zajęć  w  wyznaczonym
czasie.

3. Kursant przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone na
terenie  odbywania  się  zajęć  oraz  zobowiązuje  się  do  uregulowania
należności  z  tytułu  powstałych  szkód.  W  przypadku  osób  nieletnich
odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.

4. Kursant  Guter  Start  Nauka  Języków  Obcych  zobowiązany  jest  do
aktywnego  uczestnictwa  w  zajęciach,  systematycznego  odrabiania  prac
domowych, w tym prac pisemnych.

§ 4 Opłaty

1. Opłata  za  uczestnictwo  w  zajęciach  jest  jednoznaczna  z  akceptacją
niniejszego Regulaminu. 

2. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za
kurs.

3. Uczestnik  zajęć  nie  ma  prawa  do  samodzielnego  zmniejszenia  opłat  za
zajęcia.

4. Płatność za zajęcia zależna jest od ilości uczestników kursu w danej grupie.
5. Kursant rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych

płatności, włączając ostatni dzień kursu.
6. Rozliczenie jest w trybie miesięcznym. Na początku każdego miesiąca firma

Guter Start informuje o należnej kwocie za dany miesiąc. W przypadku gdy
zajęcia odbywają się w terminie świątecznym bądź wolnym od szkoły opłata
za  lekcję  jest  odliczana.  Wpłaty  należy   dokonać   drogą internetową  na
konto zawsze do 10. dnia każdego miesiąca:

mbank: 42114020040000350274856719
Guter Start
Magdalena Zgudka – Górska
Ul. Kopernika 41A 05-501 Piaseczno 

*Zgodę na odebranie dziecka ze świetlicy dotyczy tylko dzieci, które uczęszczają na 
świetlicę. 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA ODEBRANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Wyrażam zgodę na odebranie mojego dziecka  ze świetlicy szkolnej, przez lektora firmy 
Guter Start w celu poprowadzenia  zajęć językowych na terenie  szkoły.

                                                Podpis Rodzica /Opiekuna.......................................



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ /OPIEKUNA 
(w przypadku osób niepełnoletnich)

1.Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Zajęć Guter Start w Piasecznie i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2.Jako uczestnik zajęć wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez firmę Guter Start,zgodnie z ustawą z dnia 10. maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018r poz. 1000)
3. Jako uczestnik zajęć wyrażam zgodę na wykorzystanie przez firmę Guter Start
mojego wizerunku (wizerunku podopiecznej/go). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne
z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć językowych
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz na oficjalnych fanpagach 
Guter Start w celach informacyjnych i promocyjnych oraz wykorzystane w 
materiałach promocyjnych i publikacjach.
4. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w
tym również o wynagrodzenie, względem  firmy Guter Start z tytułu wykorzystywania 
mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 
Niniejszej zgody udzielam na czas określony równy okresowi trwania mojej 
współpracy z firmą Guter Start w Piasecznie.

                              
Podpis Uczestnika Kursu/ Rodzica/Opiekuna...........................................
data................

 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji działań firmy  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


