Regulamin organizacji kursów grupowych
dla młodzieży i dorosłych
Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i odbywania grupowych Kursów języka niemieckiego realizowanych w okresie od
14.10.2019 r. do 29.02.2020 r. oraz prawa i obowiązki Uczestników Kursów i organizatora Kursów.
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§1. Słownik pojęć
Structura - organizator Kursów językowych działający pod firmą Structura Centrum Szkoleniowe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Mariacka 4, 40–014 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod
numerem 000190723, posiadającą numer NIP: 9540001491 oraz REGON 271923890, o kapitale zakładowym w wysokości
50.000,00 zł.
Uczestnik – osoba, która wyraziła chęć udziału w Kursie językowym organizowanym przez Structurę oraz zaakceptowała
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz uiściła zaliczkę lub/i opłatę za Kurs zgodnie z cennikiem i harmonogramem płatności
określonymi w Specyfikacji Kursu. Uiszczenie zaliczki w wysokości 250 zł lub pierwszej raty lub opłaty całości za przedmiotowy Kurs
językowy, którego wartość jest określona w Specyfikacji Kursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Uczestnik Kontynuujący naukę - osoba, która opłaciła naukę na dowolnym Kursie grupowym bądź indywidualnym, obejmującym min.
30 godzin lekcyjnych i rozpoczynającym się nie wcześniej niż 01.10.2018 r. i kończącym nie później niż 31.08.2019 r.
Opiekun Prawny – przedstawiciel ustawowy Uczestnika w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Strony – Structura i Uczestnik pojmowani razem.
Specyfikacja Kursu – dokument w formie elektronicznej, zawierający wszystkie istotne informacje nt. Uczestnika i Kursu w którym
bierze udział. Dokument jest generowany i przesyłany drogą elektroniczną automatycznie po wypełnieniu przez Uczestnika Formularza
Zgłoszeniowego, na adres email podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.
Kurs – grupowy kurs edukacyjny z zakresu języka obcego dla osób dorosłych a w szczególnych przypadkach (określanych przez
Structurę) dla osób od 16 roku życia, realizowany w formie stacjonarnej. Kursy rozpoczynają się nie wcześniej niż 14.10.2019 r. i kończą
nie później niż 29.02.2020 r.
Nabór – okres od 05.08.2019 r. do 13.10.2019 r. w jakim przyjmowane są zgłoszenia na Kursy.
Nabór Uzupełniający - okres od 14.10.2019 r. do 31.12.2019 r. w jakim przyjmowane są zgłoszenia na trwające Kursy.
Formularz Zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie www.structura.pl, umożliwiający dokonanie zapisu na Kurs.
§2. Warunki zapisów i rezerwacji miejsca w Kursie
Zapisów na Kurs można dokonywać, w ramach Naboru oraz Naboru Uzupełniającego poprzez Formularz Zgłoszeniowy znajdujący się
na stronie internetowej Structury www.structura.pl.
Warunkiem koniecznym do rezerwacji miejsca w danym Kursie jest uiszczenie w przeciągu 5 dni od daty przesłania
Formularza Zgłoszeniowego, jednak nie później niż do dnia 23.09.2019 r., zaliczki w wysokości 250 zł lub pierwszej raty lub
całości opłaty za przedmiotowy Kurs, którego wartość i harmonogram są określone w Specyfikacji Kursu. Wpłaty dokonane
po ww. terminie nie gwarantują miejsca w grupie.
W przypadku dokonania zapisu na Kurs dnia 24.09.2019 r. i później, warunkiem koniecznym do rezerwacji miejsca w danym
Kursie jest uiszczenie w przeciągu 5 dni od daty przesłania Formularza Zgłoszeniowego, jednak nie później niż do przedednia
rozpoczęcia Kursu, pierwszej raty lub całości opłaty za Kurs.
Jeżeli Uczestnik jest niepełnoletni, umowa o uczestnictwo w Kursie jest ważna, pod warunkiem złożenia przez Opiekuna Prawnego
Uczestnika pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Kursie i dostarczenia go do Structury najpóźniej do
dnia rozpoczęcia Kursu. Wzór oświadczenia jest dostępny pod adresem structura.pl/regulamin lub w biurze Structury i stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.
Warunki rezygnacji i zwrotu kosztów określa §6. pkt 3.
§3. Obowiązki i prawa Structury
Structura zobowiązuje się do zapewnienia kadry lektorskiej o odpowiednich kwalifikacjach, nadzoru metodycznego nad pracą
lektorów, testowania Uczestników, sprawdzania ich frekwencji oraz wydawania na życzenie Uczestnika zaświadczenia o ukończeniu
Kursu językowego danego stopnia, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia testu końcowego i uczestnictwa w co najmniej 70% zajęć.
Uczestnik, który nie zrealizował programu nauczania może uzyskać wyłącznie zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie, jednak pod
warunkiem obecności na co najmniej 70% zajęć.
Structura zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad sprawną i fachową realizacją programu Kursu. W przypadku absencji lektora,
Structura będzie starać się zapewnić zastępstwo lub powiadomić Uczestników o odwołaniu zajęć. Wszystkie odwołane zajęcia odbędą
się w terminie późniejszym, uzgodnionym z grupą.
W czasie trwania nauki, Structura zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w przypadku urlopu, zwolnienia lekarskiego, zakończenia
współpracy z danym lektorem lub innej uzasadnionej sytuacji, w wyniku której współpraca z danym lektorem nie będzie możliwa.
W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Structura zobowiązuje się przydzielić Uczestnikom nowego lektora, celem dokończenia
opłaconego Kursu.
Structura zapewnia możliwość przeprowadzenia testu poziomującego znajdującego się na stronie internetowej (www.structura.pl)
w celu ustalenia poziomu językowego Uczestnika. Uczestnik podchodząc do testu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania
instrukcji jego wypełniania. Na podstawie uzyskanych wyników Uczestnik zostaje przydzielony do grupy językowej na odpowiednim
poziomie wiedzy językowej. W miarę dostępności miejsc w innych grupach, Uczestnik Kursu ma możliwość zmiany grupy w trakcie
trwania semestru. Opłata za kontynuację Kursu w nowej grupie zostanie wówczas indywidualnie rozliczona z Uczestnikiem wg. ceny
nowego Kursu i ilości jednostek lekcyjnych.
Structura ma możliwość wydalenia Uczestnika z Kursu w trybie natychmiastowym w przypadku takiego zachowania Uczestnika, które
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uniemożliwia prowadzenie zajęć lub przeszkadza w pracy innym Uczestnikom Kursu.
Structura nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestnika pozostawione bez opieki w miejscu organizacji Kursu.
Structura nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników Kursu przed i po zakończeniu zajęć
dydaktycznych.
§4. Organizacja zajęć
Structura zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w grupie liczącej od pięciu (5) do dwunastu (12) Uczestników. Jeżeli z jakiegokolwiek
powodu liczba Uczestników deklarujących udział w zajęciach będzie niższa od liczby minimalnej lub liczba Uczestników pozostałych
w grupie w trakcie trwania szkolenia spadnie poniżej 5 osób, Structura może zaproponować Uczestnikom Kursu alteratywne
rozwiązanie poprzez: zmniejszenie ilości jednostek lekcyjnych proporcjonalnie do liczby Uczestników brakujących do liczby minimalnej,
z zachowaniem podstawowej ceny Kursu, lub podniesienie opłaty za Kurs lub zaproponowanie Uczestnikom nauki w innych grupach
szkoleniowych na tym samym poziomie. Przyjęcie powyższych rozwiązań uzależnione jest od wyrażenia zgody przez wszystkich
Uczestników w danej grupie.
W przypadku nie przyjęcia przez Uczestników propozycji, o których mowa w ust. 1 i rezygnacji z Kursu, Structura zwróci Uczestnikom
opłaty pomniejszone o kwotę za zajęcia, które odbyły się do dnia złożenia pisemnej informacji o rozwiązaniu Kursu oraz koszt
wydanego podręcznika oraz pakietu promocyjnego.
Nauczanie w Structurze odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
§5. Obowiązki i prawa Uczestnika
Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na Kurs, punktualności, wykonywania pracy domowej oraz terminowego
wnoszenia opłat za nauczanie.
Uczestnik powinien na zajęciach zachowywać się zgodnie z normami współżycia społecznego, w tym m.in. zabrania się używania
telefonów komórkowych i innych urządzeń zakłócających zajęcia.
Czasowa nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia lub zwolnienia z opłaty za zajęcia, na których
był nieobecny, bez względu na czas trwania nieobecności i jej przyczynę.
Po rozpoczęciu Kursu Uczestnik Kursu ma prawo rezygnacji z Kursu, poprzez złożenie rezygnacji z Kursu w każdym czasie drogą
mailową (na adres: info@structura.pl) pod rygorem nieważności, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Zaprzestanie
uczestnictwa w Kursie nie jest równoznaczne z rezygnacją z Kursu. W przypadku rezygnacji z Kursu, Structura zwróci wniesione przez
Uczestnika opłaty pomniejszone o:
a.
Kwotę za zajęcia, które odbyły się do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
b.
Opłatę podręcznikową o wartości określonej w „Potwierdzeniu odbioru podręcznika”. Opłata zostanie naliczona tylko
w przypadku gdy Uczestnik odebrał podręcznik i podpisał „Potwierdzenie odbioru podręcznika”.
Uczestnik jest zobowiązany do informowania Structury o zmianie danych wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym (adres
zamieszkania, numer telefonu, adres email).
Wszelkie oświadczenia składane w imieniu niepełnoletnich Uczestników (w tym o rezygnacji z Kursu), będą skuteczne wyłącznie pod
warunkiem ich pisemnego potwierdzenia przez Opiekuna Prawnego Uczestnika i od daty doręczenia potwierdzenia do Structury.
Opiekunowie Prawni zobowiązują się do zapewnienia małoletnim Uczestnikom należytej opieki i nadzoru w miejscu odbywania się
Kursu oraz w jego obrębie w czasie niebędącym czasem zajęć.
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§6. Płatności
Cena Kursu ustalona zostaje na dany semestr akademicki i każdorazowo jest określona w Specyfikacji Kursu.
Opłata za Kurs może być wnoszona gotówką lub kartą w siedzibie Structury lub przelewem na rachunek bankowy o PKO BP 18 1020
2313 0000 3502 0138 3124. W tytule przelewu winno się wskazać imię i nazwisko Uczestnika oraz wybrany kurs (np. Jan Kowalski,
kurs intensywny A2).
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Kursu w terminie do 23.09.2019 r. włącznie, Structura zwróci Uczestnikowi 100% wartości
wpłaconych przez Uczestnika opłat na poczet Kursu.
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Kursu po terminie wskazanym w punkcie 3 powyżej, jedocześnie nie później niż do
przedednia rozpoczęcia kursu. Structura obciąży Uczestnika kwotą w wysokości 250 zł, stanowiącą równowartość uzasadnionych
kosztów, które Structura pokryła w związku z organizacją Kursu, chyba że Strony ustalą inaczej.
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Kursu w dniu rozpoczęcia kursu i później, zastosowanie mają zapisy §5, pkt. 4.
Podręcznik i inne materiały dydaktyczne Uczestnicy otrzymują w cenie Kursu. Uczestnik po odbiorze podręcznika jest zobligowany do
podpisania „Potwierdzenia odbioru podręcznika”. Podręcznika nie otrzymują Uczestnicy Kursów konwersacyjnych, indywidualnych
i treningowych. Podręcznik zostanie wydany Uczestnikowi tylko i wyłącznie po uiszczeniu pierwszej raty lub całości opłaty za
przedmiotowy Kurs, którego wartość określa Specyfikacja Kursu.
Structura oferuje następujące rabaty:
a.
Dla Uczestników Kontynuujących naukę w Structurze – 10%.
b.
Dla uczniów i studentów do 26 roku życia, którzy przedstawią ważną legitymację - 5% (nie dotyczy kursów
maturalnych oraz kursów dla młodzieży w wieku 12-15 lat).
Rabaty nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin promocji mówi inaczej.
Faktury VAT wystawiamy do końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty.
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§7. Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.08.2019 r.
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Katowice, dnia 05.08 https://docs.google.com/forms/d/1Gcdn6D4eEmhk-ZyQkZOmdCpr0vM9_AoN18mukIPgHTs/edit.2019 r.
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Katowice, dnia _____________2019 r.
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA
Ja niżej podpisany/a, _________________________________________________________________________,
zamieszkały

w

__________________________________________________________,

legitymujący

się

dowodem osobistym nr __________________, wydanym przez: _________________________________,
niniejszym oświadczam, iż:
•

•

•

•

•

zapoznałem/am się z treścią Regulaminu organizacji kursów grupowych dla młodzieży i dorosłych
organizowanego przez Structura Centrum Szkoleniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach, ul. Mariacka 4, 40–014 Katowice, nr KRS 000190723 (zwana dalej jako
Structura) i akceptuję jego treść;
zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Structura
Centrum Szkoleniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul.
Mariacka 4, 40–014 Katowice, nr KRS 000190723 (zwana dalej jako Structura) w związku z
rekrutacją i uczestnictwem w kursie językowym;
jestem Opiekunem Prawnym małoletniego Uczestnika Kursu:
(imię) ___________________ (nazwisko) ________________________ oraz wyrażam zgodę na jego
udział w Kursie językowym organizowanym przez Structura Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. na
zasadach i warunkach określonych w Regulaminie;
przyjmuję do wiadomości, że Structura Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników Kursu przed i po zakończeniu
zajęć dydaktycznych oraz zobowiązuję się zapewnić małoletniemu Uczestnikowi Kursu opiekę
i nadzór przed i po zakończeniu zajęć dydaktycznych;
wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończeniu zajęć
dydaktycznych.

_____________________________
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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