norweskizkrysia.pl Krystyna Piekarczyk
REGULAMIN
§1 Definicje
1. SJN - Skrót od “Szkoła Językowa Norweskizkrysia.pl”
2. Zajęcia - Usługa oferowana przez SJN. Jest to cykl spotkań przeprowadzanych w
umówionym czasie i miejscu.
3. Kursant - Uczestnik kursu zarówno online jak i na miejscu.
4. Adres szkoły:
norweskizkrysia.pl
Krystyna Piekarczyk
Os. Dywizjonu 303 64A
31-875 Kraków

§2 Warunki ogólne
1. Szkoła językowa Norweskizkrysia.pl jest zobowiązana i zobowiązuje się świadczyć
usługi na wysokim poziomie.
2. Wszystkie ceny podawane przez SJN wyrażone są w polskiej walucie i są cenami
brutto (zawierają podatek VAT).

§3 Warunki uczestnictwa w zajęciach
Aby móc uczestniczyć w zajęciach należy:
1. zapoznać się z regulaminem oraz zaakceptować jego zasady na stronie:
https://panel.norweskizkrysia.pl/rejestracja/
2. przestrzegać zasad regulaminu
3. uregulować płatność przed spotkaniem na podany numer konta:
mBank: 35 1140 2004 0000 3502 7894 2582
§4 Prawa i obowiązki kursanta
1. Zapisanie się na zajęcia wymaga udostępnienia danych osobowych – imię,
nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail
2. W przypadku spóźnienia, zajęcia są skrócone o czas spóźnienia kursanta.
3. Słuchacz ma prawo do zmiany terminu zajęć, ale tylko w nagłych przypadkach.
4. Słuchacz ma prawo do zgłaszania uwag i propozycji związanych z prowadzeniem
zajęć.

5. Kursant ma możliwość zmiany zajęć w grupie na zajęcia indywidualne i odwrotnie.
6. Kursant ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w miejscu prowadzenia kursu.
7. Kursant ponosi materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody i zniszczenia
mienia SJN oraz mienia innych kursantów.
§5 Prawa i obowiązki szkoły językowej norweskizkrysia.pl
1. W przypadku utraty połączenia z powodu łącza lektora pozostała część zajęć
zostanie przeprowadzona w innym terminie.
2. Lektor może odwołać zajęcia w nagłych przypadkach. O zmianach informuje mailem
lub telefonicznie.
3. SJN zapewnia możliwość nauki w grupach składających się maksymalnie z 3 osób
lub indywidualnie.
4. W przypadku gdy w grupie pozostanie jedna osoba wówczas grupa zostaje
zamknięta. Natomiast kursant ma możliwość kontynuowania nauki indywidualnie
zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. SJN ma obowiązek wystawienia faktury, po dokonanej wpłacie, na życzenie klienta.

§6 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.

Wersja 1.0
02/07/2019, Kraków

