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GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE

Regulamin kursów 2015/2016
określający wzajemne zobowiązania Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance Française organizatora kursu oraz Uczestnika kursu:
Czas trwania kursu:
1. Kurs trwa od października do stycznia (semestr pierwszy) lub od lutego do czerwca
(semestr drugi), zgodnie z załączonym kalendarzem, z przerwami świątecznymi i liczy, w
zależności od rodzaju kursu, 60 lub 30 godzin lekcyjnych.
2. Jednostka lekcyjną jest godzina lekcyjna trwająca 45 minut.
3. Zajęcia kursu 60-godzinnego odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut (30 spotkań w
semestrze) lub 1 raz w tygodniu w sobotę 180 minut (15 spotkań w semestrze), zajęcia
kursu 30-godzinnego odbywają się raz w tygodniu po 90 min (15 spotkań w semestrze)
Podręczniki i materiały dydaktyczne:
4. Podręcznik nie jest wliczony w cenę kursu.
5. Dodatkowe materiały dydaktyczne, poza podręcznikami i płytami, są bezpłatne.
Organizacja zajęć:
6. Grupy liczą od 6 do 12 osób w przypadku kursów ogólnych i od 6 do 10 osób w
przypadku kursów konwersacyjnych. Alliance Française zastrzega sobie prawo do nie
utworzenia grupy w przypadku liczby kandydatów mniejszej niż 6 osób; uczestnik
otrzyma wówczas propozycję przystąpienia do innej grupy o tym samym poziomie,
propozycję innej opłaty lub otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty. Przyjęcie do grupy
dodatkowej osoby powyżej wskazanego limitu wymaga akceptacji grupy.
7. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany lektor zgodnie z programem kursu. Uczestnik
otrzymuje program kursu na zajęciach. Alliance Française zastrzega sobie prawo do
zmiany lektora podczas trwania kursu.
8. W razie choroby lektora Alliance Française zapewnia zastępstwo lub w sporadycznych
sytuacjach informuje uczestników kursu o odwołaniu zajęć. Zajęcia odwołane zostaną
odrobione w późniejszym terminie z przesunięciem planowanego dnia zakończenia
zajęć.
Ukończenie kursu i zakwalifikowanie na kolejny poziom nauki:
9. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu jest obecność na min. 60% zajęć
w semestrze. W przypadku, gdy Słuchacz rozpoczął kurs w trakcie jego trwania
warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność na min. 60% zajęć licząc od momentu
zapisu.
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10. Kurs kończy się testem postępów w nauce, złożonym z części pisemnej i ustnej, który
odbywa się na zajęciach. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika kursu na następny
poziom jest zaliczenie końcowego testu postępów w nauce.
Płatności:
11. Opłata za kurs może być dokonana w całości lub w ratach. Wysokość opłat
całościowych lub ratalnych, zniżki i terminy płatności są określone w cenniku, który jest
integralną częścią niniejszego regulaminu.
12. Opłaty należy dokonywać przelewem na konto Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance
Française.
13. W przypadku, gdy uczestnik rozpoczął kurs w trakcie jego trwania, opłata wnoszona jest
w proporcjonalnej części ceny kursu, liczonej od dnia przystąpienia do kursu.
14. W razie opóźnienia w zapłacie całości kwoty bądź którejkolwiek z rat, wynoszącego
więcej niż 15 dni kalendarzowych Szkoła może wypowiedzieć niniejszą umowę ze
skutkiem natychmiastowym, po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego w
wezwaniu do zapłaty terminu do zapłaty. Szkoła zachowuje prawo do dochodzenia
całości należności za nauczanie języka francuskiego.

Rezygnacja z kursu i zwroty:
15. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnik powinien bezzwłocznie
powiadomić pisemnie o tym fakcie biuro ośrodka.
16. W przypadku rezygnacji:
- przed rozpoczęciem kursu - wpłata zostanie zwrócona w całości
- w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia kursu - zwrot z potrąceniem 250 zł opłaty
manipulacyjnej
17. Po upływie dwóch tygodni kursu zwroty opłat możliwe są tylko w uzasadnionych,
udokumentowanych formalnie przypadkach, takich jak dłuższa choroba lub zmiana
czasu pracy czy też planu zajęć na uczelni uniemożliwiająca dostosowanie rozkładu
zajęć Uczestnika kursu do planu zajęć grup na danym poziomie. Decyzję o dokonaniu
zwrotu w wyżej wymienionych przypadkach dokonuje każdorazowo Dyrektor rozpatrując
każdy przypadek indywidualnie.
18. Czasowa nieobecność na zajęciach, zarówno planowana jak i nie planowana, nie
stanowi podstawy do zawieszenia bądź zwrotu części lub całości opłat.
Postanowienia końcowe:
19. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
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