
 

REGULAMIN   UCZESTNICTWA   W   ZAJECIACH   GRUPOWYCH  

 

1.Uczeń ma prawo do: 

 

a. uzyskania informacji o zajęciach, lektorach, liczbie zajęć, podręcznikach, itp. 

 

b. uzyskania certyfikatu ukończenia zajęć pod warunkiem, że zdał egzamin końcowy, wziął 

udział w 50% zajęć i nie posiada żadnych zaległości płatniczych wobec ADI. Certyfikat jest 

wysyłany w formie elektronicznej. Jeśli uczeń chce go otrzymać w formie drukowanej, jest 

zobowiązany zgłosić to dyrekcji szkoły najpóźniej na 10 dni przed końcem roku szkolnego. 

 

c. zgłaszania lektorowi lub bezpośrednio właścicielce ADI Katarzynie Bizoń swoich uwag co 

do organizacji zajęć. 

 

OPŁATY 

 

2. Uczeń zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia zgodnie z umową. 

  

ORGANIZACJA GRUP 

 

3. ADI dokonuje kwalifikacji ucznia  do grupy w zależności od jego poziomu znajomości 

języka hiszpańskiego. Poziom nowych uczniów jest określany poprzez rozmowę z lektorem 

lub/oraz test pisemny a w przypadku  uczniów kontynuujących naukę w ADI na podstawie 

wyniku egzaminu końcowego poprzedniego roku i/lub na podstawie opinii jego lektora. 

 

4. Uczeń  ma prawo przepisać się do innej grupy pod warunkiem spełnienia wymogów 

merytorycznych (poziom znajomości języka) i organizacyjnych (wiek, liczba osób w grupie) 

oraz uzyskania zgody ADI. 

 

5. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zapisanie się do danej grupy co najmniej 4 osób. W 

przypadku, gdy liczba osób zapisanych do danej grupy jest mniejsza niż 4, ADI może 

odmówić organizacji grupy lub zaproponować wyższą cenę. 

 

6. Szkoła zobowiązuje się zorganizować zajęcia w grupie liczącej od 4 do 6 osób. Obecność 

większej liczby osób na zajęciach jest możliwa wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników 

danych zajęć.  

 

7. ADI gwarantuje pozostawienie ustalonej ceny w ciągu danego semestru,  jeśli liczba osób 

w grupie 5,6 – osobowej zmniejszy się do 4 osób a w grupie 4 – osobowej do 3 osób.  

  

8. W przypadku, gdy liczba uczniów w grupie spadnie poniżej ustalonych w punkcie 7 

limitów, ADI  może zaproponować wyższą cenę zajęć lub rozwiązać grupę i zaproponować 

uczniowi uczestnictwo w innej grupie na tym samym poziomie lub w zajęciach 

indywidualnych a jeśli uczeń nie wyraziłby zgody lub gdyby nie było to możliwe, uczniowi 

przysługuje zwrot niewykorzystanej części zapłaconej przez niego opłaty. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 

9. W ADI zajęcia dla grup kontynuujących naukę rozpoczynają się we wrześniu a dla grup 

początkujących we wrześniu lub październiku danego roku  zgodnie z umową dla danej grupy  



 

i kończą się tydzień przed zakończeniem roku szkolnego (jeśli nie zachodzi konieczność 

odrobienia zajęć w ostatnim tygodniu roku szkolnego).  

 

10. ADI zastrzega sobie prawo do: 

 

a. zorganizowania dodatkowych zajęć w ostatnim tygodniu roku szkolnego, gdyby zaszła 

potrzeba odrobienia zajęć, które zostały przez ADI odwołane (np. z powodu choroby lektora) 

b. przeprowadzania wizytacji podczas trwania zajęć. 

 

11. W ADI nie odbywają się zajęcia w dni wolne od pracy ustalone dla szkół w woj. 

mazowieckim. 

 

PODRĘCZNIKI 

 

12. Podręczniki do nauki uczeń nabywa na własny koszt. ADI może, ale nie musi 

pośredniczyć w ich zakupie. W ramach zajęć uczeń otrzymuje bezpłatne materiały 

dydaktyczne uzupełniające podręcznik. 

 

13. Wszystkie materiały szkoleniowe otrzymane od ADI są chronione prawem autorskim i 

uczeń nie może tych materiałów powielać ani udostępniać osobom trzecim bez uprzedniej, 

pisemnej zgody ADI. 

 

OWDOŁANIE ZAJĘĆ I NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

 

14. W przypadku odwołania zajęć przez ADI, ADI zorganizuje takie zajęcia w terminie 

uzgodnionym ze wszystkimi uczniami danej grupy, np. w sobotę lub inny dzień wolny lub po 

zakończeniu drugiego semestru (w ostatnim tygodniu roku szkolnego) lub przedłużając 

ustalone zajęcia. W przypadku, gdy terminu takiego nie da się ustalić, uczeń otrzyma zwrot 

opłaty za zajęcia, które nie zostały przeprowadzone. 

 

15. Uczniowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia z powodu jego 

nieobecności. 

 

16. Uczeń ma prawo w przypadku uzasadnionej nieobecności ( np. choroby) do uczestnictwa 

w zajęciach w formie on-line 3 razy w semestrze ( większa ilość zajęć w tej formie  jest 

uznaniowa i zależy od decyzji ADI) lub może wystąpić z prośbą do Katarzyny Bizoń o 

nagranie lekcji do późniejszego odtworzenia. Prośbę taką należy zgłosić najpóźniej do godz. 

15 ( grupy zaczynające naukę o godz. 15 lub wcześniej do godz. 13) danego dnia.  

 

16. Uczeń jest zobowiązany do zgłaszania swojej  nieobecności poprzez system ActiveNow, 

najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz do punktualnego przybywania na 

zajęcia. 

 

17. W przypadku, gdy wszyscy uczniowie z grupy odwołają swoją obecność na danych 

zajęciach lub gdy w ciągu 20 minut od momentu, w którym zajęcia powinny się rozpocząć, 

żaden z uczniów się nie stawi, ADI nie ma obowiązku przeprowadzenia tych zajęć ani 

powtórzenia ich w innym terminie a uczniowi nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty. 

 

18. ADI nie jest zobowiązana do zwrotu uczniowi opłaty, jeśli zajęcia nie odbyły się z 

przyczyn od niej niezależnych lub z powodu siły wyższej tj. zdarzeń o 



 

charakterze klęski żywiołowej, blokad, katastrof, żałoby narodowej, przerw w dostawie 

energii elektrycznej, ewakuacji zarządzonych przez odpowiednie służby itp. 

 

 

ZASADY REZYGNACJI Z ZAJĘĆ 

 

19. Rezygnacja ucznia z zajęć może nastąpić jedynie w formie pisemnej lub elektronicznej  

(e-mail) pod rygorem nieważności. Rezygnacja poprzez sms nie jest skuteczna. 

 

20. Rezygnacja jest skuteczna wobec ADI z dniem otrzymania pisemnego oświadczenia 

ucznia o rezygnacji (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenia osoby podpisującej 

umowę). 

 

21. Rezygnacja z zajęć i zwrot zaliczki jest możliwy, jeśli ADI dokona zmian wcześniejszych 

ustaleń  (nie dotyczy zmiany lektora). 

 

22. W przypadku rezygnacji ucznia po rozpoczęciu zajęć zwrot zaliczki nie jest możliwy.  

 

23. Jeśli uczeń zrezygnuje z zajęć przed przeprowadzeniem przez ADI 30% 

zaplanowanych lekcji, uczeń ma prawo żądać zwrotu jedynie 30% umówionej opłaty za 

całość semestru a ADI ma prawo żądać zapłaty jedynie 30% umówionej opłaty za 

niewykorzystane zajęcia. 

 

24. W przypadku, gdy uczeń zrezygnuje z zajęć po przeprowadzeniu przez ADI 30% 

zaplanowanych zajęć, uczniowi nie przysługuje zwrot opłaty za semestr a ADI ma prawo 

żądać zapłaty całej umówionej za semestr opłaty. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

25. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad porządkowych i sanitarnych 

obowiązujących na terenie ADI:  

 

a. pozostawiania wierzchniego ubrania w miejscu wyznaczonym.  

b. w przypadku grup odbywających zajęcia na górze, używania jednorazowych ochraniaczy 

na obuwie. 

 

26. ADI nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez ucznia na jej terenie. 

 

27. ADI nie zapewnia dodatkowego pomieszczenia do przebywania osób trzecich w trakcie 

zajęć ( np. rodziców).  

 


