
Ogólne warunki umowy: 
1. Angloschool zobowiązuje się do realizacji planowanej liczby zajęć z języka angielskiego w semestrze 
szkolnym według formularza rejestracyjnego na dany poziom nauki. 
2. Z powodu pandemii zajęcia on-line traktowane są na tych samych warunkach jak zajęcia stacjonarne w 
salach. 
3. Angloschool zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z założeniami komunikacyjnej metodyki 
nauczania, w oparciu o autorski program szkoły, realizowany przez profesjonalną kadrę lektorów, podlegającą 
nadzorowi metodycznemu. 
4. W przypadku nieobecnością lektora i związaną z tym koniecznością odwołania zajęć, Angloschool 
zobowiązuje się zrealizować wymaganą liczbę spotkań w semestrze poprzez zorganizowanie dodatkowych 
spotkań. 
5. Angloschool zobowiązuje się do dokonania naboru słuchaczy na poszczególne poziomy w oparciu o 
wstępne testy kwalifikacyjne. Poziom obejmuje 2 semestry i pokrywa się z rokiem akademickim. 
6. Warunkiem dokonania rezerwacji miejsca na semestralnym kursie jest wniesienie za semestr edukacji przez 
Słuchacza całości wpłaty lub przedpłaty (w przypadku płatności ratalnej), która jest częścią całkowitej opłaty 
za kurs. Przedpłatę w wysokości 350,00 zł należy wnieść przed rozpoczęciem kursu. 
7. Słuchacz zobowiązany jest do uczęszczania na zajęcia, odrabiania prac domowych oraz przynoszenia na 
zajęcia podręcznika i zeszytu.  
8. W zajęciach on-line może uczestniczyć tylko zapisany Słuchacz. 
9. Słuchacz nie może przekazywać osobom trzecim danych dostępowych do zajęć on-line. 
10. Słuchacz musi włączyć kamerę oraz mikrofon w czasie zajęć on-line. 
11. Słuchacz ma prawo do bezpłatnego korzystania z zajęć dodatkowych proponowanych przez Angloschool 
na dany poziom nauki. 
12. Słuchacz ma prawo uzyskać zaświadczenie o zakończeniu określonego poziomu nauczania. Warunkiem 
jest zaliczenie testów końcowych oraz obecność na co najmniej 60% zajęć w obrębie całego roku 
akademickiego (2 semestrów). 
13. W razie konieczności wcześniejszego opuszczenia zajęć przez Słuchacza, który nie ukończył 18 roku 
życia, wymagana jest pisemna zgoda rodziców, która również może być przesłana emailem. 
14. Angloschool udziela Słuchaczom następujące rabaty: za kontynuację nauki - 50zł, oraz tzw. rabat rodzinny 
(dla najbliższych członków rodziny) – 50zł.  
15. Opłaty za kurs semestralny winny być wnoszone w pełni przed rozpoczęciem kursu. Dopuszczalne jest 
dokonywanie wpłat w systemie ratalnym przy uprzednim podpisaniu umowy ratalnej, regulującej warunki 
korzystania z tej formy płatności. Skorzystanie przez Słuchacza z umowy ratalnej powoduje wzrost ceny kursu 
za semestr o 50,00 zł. 
16. Angloschool nie pobiera tzw. wpisowego, jednakże w przypadku rezygnacji słuchacza z kursu w czasie 
jego trwania, pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna, wynikająca z rezerwacji miejsca. Wysokość 
opłaty wynosi 150,00zł, jeżeli rezygnacja następuje w okresie 4 tygodni od daty rozpoczęcia nauki, natomiast 
w terminie późniejszym wynosi 300,00zł. Kwota wniesionych przez słuchacza opłat nie może przekroczyć 
ustalonej w umowie ceny kursu. 
17. Podane ceny kursów, wysokości przedpłat oraz opłat są podane jako kwoty netto i w przypadku zmiany w 
regulacjach prawnych dot. podatku VAT, zostanie do nich doliczony podatek VAT, który obciąży uczestnika 
kursu (Słuchacza). Nie dotyczy to Słuchaczy, którzy wniosą pełną opłatę za dany poziom edukacji przed 
zmianą regulacji prawnych (dot. podatku VAT) i dla nich podane ceny są kwotami brutto. 
18. Słuchacz ma prawo odwołać się w sprawach dotyczących nauki do Metodyka szkoły, natomiast w 
sprawach organizacyjno-finansowych do Dyrekcji Angloschool. 
19. W przypadku nieodpowiedniego zachowania Słuchacza na zajęciach on-line nauczyciel może przenieść 
go do waiting room (poczekalni). 
20. Angloschool zastrzega sobie prawo usunięcia Słuchacza ze szkoły w przypadku, gdy nieodpowiednie 
jego zachowanie w trakcie trwania zajęć może utrudniać korzystanie z kursu przez pozostałych słuchaczy, a w 
szczególności używanie przez niego słów ogólnie przyjętych jako obraźliwe, przebywanie na kursie w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków. Od decyzji o skreśleniu z Listy Słuchaczy Słuchacz ma 
prawo odwołać się w ciągu 14 dni do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
21. Słuchacz potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem Angloschool oraz RODO. 
22. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
23. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 


