REGULAMIN dotyczący KURSÓW
Organizacja kursów
1. Ilość słuchaczy w grupie :
- od minimum 5. osób do maksymalnie 12. osób w zależności od kursu
Dyrekcja kursów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w grupie lub zamknięcia kursu, jeżeli
liczba osób zapisanych jest mniejsza niż wymagane minimum. Dyrekcja może zachować grupę liczącą
mniejszą liczbę słuchaczy, pod warunkiem, że wszyscy jej uczestnicy wyrażą zgodę na zmniejszenie liczby
godzin przewidzianych w cenie kursu.
2. Test kwalifikacyjny
Osoby, które zapisują się na poziom wyższy niż A1.1 mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego
określającego poziom znajomości języka francuskiego. Test poziomujący nie jest obowiązkowy, ale
wskazany.
3. Potwierdzenie zapisu na kurs.
Uczestniczenie w zajęciach jest uwarunkowane uprzednim opłaceniem wybranego kursu (zgłoszenie udziału
w kursie stanowi jedynie wstępną rezerwację miejsca na wybranych zajęciach, rezerwacja jest gwarantowana
automatycznie po wniesieniu opłaty). Opłacenie zajęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
kursów.

4. Zaświadczenie:
Zaświadczenie o uczestniczeniu w kursie lub o jego ukończeniu może być wydane na życzenie słuchacza
pod warunkiem, że jego obecność w zajęciach wyniosła conajmniej 70% .
Warunki płatności
5. Opłatę za kurs należy wnieść przed rozpoczęciem kursu.
jednorazowo 100% całej kwoty
8. Zwroty - tylko na pisemną prośbę:
Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu:
- oraz odzyskania całości wniesionej opłaty za kurs, pod warunkiem że jego pisemna prośba (listowa
lub mailowa) wpłynie do Instytutu nie później niż na 8 dni przed datą rozpoczęcia wybranego kursu
- oraz odzyskania wniesionej opłaty za kurs pomniejszonej o 200 zł opłaty manipulacyjnej, pod
warunkiem że jego pisemna prośba (listowa lub mailowa) wpłynie do Instytutu w ciągu 7 dni
poprzedzających rozpoczęcie wybranego kursu
- w czasie trwania kursu. W tym przypadku wysokość zwrotu odpowiadać będzie opłacie za
niewykorzystane zajęcia, liczonej od dnia złożenia rezygnacji oraz pomniejszonej o 200 zł opłaty
manipulacyjnej
Zwrot kosztów może nastąpić wyłącznie przelewem bankowym (należy podać numer konta), po złożeniu
pisemnej prośby i po jej pozytywnym rozpatrzeniu przez dyrekcję Instytutu Francuskiego.
9. Zwroty wynikające z nieutworzenia grupy lub jej rozwiązania
- w przypadku nieutworzenia grupy z powodu zbyt małej liczby słuchaczy, kandydat otrzyma zwrot całości
wpłaconych pieniędzy
- w przypadku rozwiązania grupy kandydat otrzyma zwrot kwoty odpowiadajacej opłacie za niewykorzystane
zajęcia
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10. Zniżki
Osobom zapisującym się na kurs przysługują następujące zniżki:
a) Zniżki standardowe
za kontynuację począwszy od trzeciego kursu
może być przerwa między kursami

studencka
na podstawie ważnej legitymacji studenckiej

rodzinna

10%

dotyczy najbliższej rodziny (rodzice, dzieci, rodzeństwo)

drugi równoległy kurs
dotyczy tańszego kursu
nie dotyczą kursów w godzinach preferencyjnych

b) Zniżki w programie lojalnościowym (dotyczy kontynuacji kursu bez przerw)
Począwszy od trzeciego kolejnego kursu

15%

Począwszy od czwartego kolejnego kursu

20%

nie dotyczą kursów w godzinach preferencyjnych

Uwaga: Zniżki się nie kumulują
11. Mediateka
Słuchaczowi przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z mediateki przez okres od 3 do 6 miesięcy w
zależności od wybranego rodzaju kursu (patrz Regulamin mediateki).
Przestrzeganie zasad
Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania reguł życia społecznego oraz do nieużywania telefonów
komórkowych w casie zajęć i na korytarzach prowadzących do sal wykładowych.
Odpowiedzialność IFP za rzeczy materialne
Instytut Francuski nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste słuchaczy.
***
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
Imię i nazwisko:

Data:
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