REGULAMIN zajęć adaptacyjnych
„Angielski dla najmłodszych”
MINI KIDS LINGUATON
Postanowienia ogólne
Poniższe słowa użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
Szkołą – podmiot organizujący i prowadzący zajęcia, tj. Linguaton Spółka Jawna Janiszewska i Wspólnicy z siedziba w
Lublinie, 20-707, ul. Paśnikowskiego 4A
Zajęcia – zajęcia adaptacyjne „Angielski dla najmłodszych” MINI KIDS LINGUATON
Dziecko –uczestnik zajęć, którego dane określone są w Karcie Uczestnictwa
Rodzic/opiekun – przedstawiciel prawny uczestnika zajęć, osoba fizyczna wskazana w Karcie Uczestnictwa
Koordynator zajęć – osoba koordynująca zajęcia
Opłata za zajęcia – opłata miesięczna określonej w cenniku opublikowanym na stronie internetowej

1.

Zapisy na zajęcia
Uczestnikiem zajęć organizowanych przez Linguaton może zostać każde dziecko do lat 3 wraz z
rodzicem/opiekunem, który dokona zapisu dziecka na zajęcia i zobowiąże się do opieki nad dzieckiem w trakcie
zajęć oraz do wnoszenia opłat za zajęcia.

2.

Zajęcia odbywają się w cyklu rocznym, w grupach, w systemie 2x w tygodniu lub 3 x w tygodniu lub 1 x w
tygodniu po 2 godziny zegarowe każde.

3.

Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych zajęć. W takim przypadku zajęcia odbędą się w
innym terminie ustalonym przez Koordynatora zajęć w porozumieniu z uczestnikami grupy.

4.

Zapisu na zajęcia można dokonywać przez cały rok szkolny i rozpocząć uczestnictwo w zajęciach z początkiem
każdego miesiąca w miarę wolnych miejsc.

5.

Istnieje możliwość uczestnictwa dziecka wraz z rodzicem/opiekunem w jednych zajęciach próbnych przed
podjęciem decyzji o zapisie dziecka na zajęcia.

6.
7.

Organizacja zajęć
Zajęcia prowadzone są w grupach od 10 do max. 15 osób.
Dziecko wraz z rodzicem/opiekunem uczestniczy w zajęciach w wybranej grupie. Istnieje możliwość zmiany grupy
wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z koordynatorem zajęć w miarę wolnych miejsc w innej grupie.

8. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela głównego oraz jego asystenta.
9. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia z przyczyn niezależnych od szkoły.
10. Obecność rodzica/opiekuna dziecka podczas zajęć jest obowiązkowa. Dopuszcza się pozostawienie dziecka
samego w grupie pod warunkiem, że rodzic/opiekun pozostaje w tym czasie na terenie szkoły.
11. W trakcie trwania zajęć nie przewiduje się czasu na jedzenie/picie w sali. Rodzic/opiekun może nakarmić/napoić
dziecko poza salą lekcyjną np. w hallu szkoły.
12. Istnieje obowiązek zmiany obuwia na czas trwania zajęć.
13. Szkoła zapewnia wszelkie materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.
Opłaty
14. Opłaty za zajęcia wnoszone są miesięcznie, wg obowiązującego cennika opublikowanego na stronie
www.linguaton.pl/minikids z góry, do 7 dnia każdego miesiąca bezpośrednio w kasie szkoły lub na wskazany w
Karcie Uczestnictwa rachunek bankowy.
15. Rodzic/opiekun zobowiązany jest uiścić całość opłaty za zajęcia bez względu na opuszczoną przez dziecko liczbę
zajęć.
16. W przypadku nieobecności dziecka wraz z rodzicem/opiekunem na zajęciach istnieje możliwość odrobienia przez
niego tych zajęć w inny dzień tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z Koordynatorem zajęć.
17. Rabat rodzinny w wysokości 20,00 zł za każdy miesiąc, za każde dziecko, przysługuje w przypadku, gdy w
zajęciach lub innych kursach prowadzonych przez szkołę uczestniczy więcej niż jedno dziecko z danej rodziny.

Rezygnacja z zajęć
18. Rodzic/opiekun ma prawo zrezygnować z zajęć w każdej chwili z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia od dnia złożonego pisemnie oświadczenia o rezygnacji.

19. Szkoła ma prawo wymówić uczestnictwo dziecka w zajęciach w przypadku, gdy rodzic/opiekun nie wniesie dwóch
kolejnych opłat miesięcznych. Dziecko traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych
należności.
Postanowienia końcowe
20. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w trakcie zajęć oraz przed rozpoczęciem i po ich zakończeniu
ponosi rodzic/opiekun.
21. Szkoła jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926), przetwarza dane osobowe Dziecka oraz Rodzica/opiekuna zawarte w Karcie
Uczestnictwa w celu niezbędnym do realizacji zajęć organizowanych i prowadzonych przez Linguaton Spółkja
Jawna Janiszewska i Wspólnicy. Rodzicowi/opiekunowi przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich
poprawiania.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2018 r.

