
 
Regulamin  Kursów  

 
Organizator Kursu:  Aneta Szymkiewicz „Słowotok”  

 ul. Bujaka 6/28, 30-611 Kraków, NIP 9481267826 
tel. (+48) 885679000, biuro@slowotok.com 

 
Organizator i Uczestnicy 

1. Regulamin dotyczy wszystkich Kursów organizowanych przez firmę Aneta 
Szymkiewicz Słowotok, zwaną poniżej Organizatorem. 

2. Uczestnik Kursu to osoba dorosła lub niepełnoletnia, która ma zgodę co 
najmniej jednego rodzica lub opiekuna. Poniżej jest zwana Uczestnikiem. W 
imieniu niepełnoletniego Uczestnika rodzic lub opiekun podejmuje decyzje 
formalne, dokonuje opłat etc. 

 Czas i lokalizacja Kursu  

3. Czas i lokalizacja Kursu zależą od typu kursu wybranego przez Uczestnika. 
4. W przypadku zmiany lokalizacji niezależnej od organizatora, zajęcia odbędą 

się w innym, możliwie najbliższym, miejscu lub terminie. 
Grupy 

5. Liczebność kursów grupowych waha się od 2 (minigrupy) do 10 osób (grupy 
standardowe). W przypadku mniej niż 4 studentów w grupie standardowej lub 
jednego w minigrupie nastąpi redukcja godzin lub rozwiązanie grupy w 
porozumieniu z Uczestnikami. W przypadku rozwiązania grupy Organizator 
zwraca wpłaty dokonane przez Uczestników, pomniejszone o już odbyte 
zajęcia. 

Klasyfikacja 
6. Przydział do grupy następuje po rejestracji (na stronie internetowej, mailem 

lub osobiście), ocenie testu plasującego oraz rozmowie kwalifikacyjnej, 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.  

7. Uczestnicy na poziomie początkującym oraz Uczestnicy kontynuujący naukę 
nie muszą robić testu plasującego. 

8. Uczestnik może być przyjęty na Kurs w trakcie jego trwania. Płaci za lekcje 
pozostałe do zakończenia Kursu. 

Opłaty 
9. Obowiązujące ceny za Kursy są publikowane na stronie internetowej 

slowotok.com oraz w materiałach reklamowych Organizatora. 
10.Ceny Kursów obowiązują przez rok, od września bieżącego roku do września 

następnego roku.  
11.W cenie Kursu jest zawarty 1 podręcznik kursowy, dodatkowe materiały 

dydaktyczne, dobrowolny zapis do bezpłatnych grup zamkniętych w mediach 
społecznościowych oraz programów i aplikacji edukacyjnych 
zaproponowanych przez Organizatora. 
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12.Opłat należy dokonać, podając imię i nazwisko Uczestnika. 
Dane do przelewu: Aneta Szymkiewicz Słowotok, ul. Bujaka 6/28, 30-611 
Kraków.  
mBank S.A. nr 65 1140 2004 0000 3502 3762 4310.  

            SWIFT: BREXPLPWMBK, PL65 1140 2004 0000 3502 3762 4310. 

13.Kursy semestralne i online: 
a) Uczestnik Kursu  zobowiązuje się dokonać wpłaty za kurs przelewem 

bankowym, pokrywając koszty bankowe, z góry przed dniem 
rozpoczęcia Kursu.  

b) Uczestnik może zrezygnować z Kursu po dokonaniu wpłaty, najpóźniej 
do 2 tygodni przed rozpoczęciem Kursu. W tej sytuacji Organizator 
zwraca całość wpłaconej kwoty.  

c) Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów zajęć, w których nie 
uczestniczył częściowo lub wcale, z przyczyn niezależnych od 
Organizatora. 

d) W przypadku rezygnacji z Kursu przed wykorzystaniem pełnej liczby 
określonych w Kursie zajęć, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot 
kosztów. 

14.Kursy minigrupy: 
a) Organizator wraz z Uczestnikami jednomyślnie ustala sposób opłaty za 

kurs: z góry, jak w przypadku grup standardowych lub z dołu 
miesięcznie. 

b) Rozliczenie miesięczne z dołu jest na  podstawie lekcji odbytych w 
danym miesiącu. W tej sytuacji Uczestnik do 10-go dnia miesiąca 
opłaca fakturę wystawioną przez Organizatora. 

     15. Kursy indywidualne:  
a) Uczestnik może wybrać sposób opłaty za kurs: z góry lub z dołu 

miesięcznie. 
b) Rozliczenie miesięczne z dołu jest na  podstawie lekcji odbytych w 

danym miesiącu. W tej sytuacji Uczestnik do 10-go dnia miesiąca 
opłaca fakturę wystawioną przez Organizatora. 

c) Uczestnik może zrezygnować z Kursu po dokonaniu wpłaty, najpóźniej 
do 2 tygodni przed rozpoczęciem Kursu. W tej sytuacji Organizator 
zwraca całość wpłaconej kwoty.  

d) Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów zajęć, jeśli nie 
poinformował o rezygnacji z Kursu z zachowaniem 2-tygodniowego 
okresu wypowiedzenia, a w których nie uczestniczył częściowo lub 
wcale, z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

e) W przypadku rezygnacji z Kursu przez Uczestnika z zachowaniem 
2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, Organizator zwraca opłatę 
dokonaną z góry, pomniejszoną o już odbyte zajęcia. 

Zastępstwo 
16.W przypadku nieobecności prowadzącego lektora, Organizator zorganizuje 

zastępstwo lub zaproponuje inny termin zajęć.  
17.Jeśli zastępstwo lub odpracowanie zajęć nie będzie możliwe, Organizator 
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zwróci kwotę za te zajęcia, którą wpłacił Uczestnik. 
Przełożenie i odwołanie zajęć 

18.Kursy grupowe standardowe i minigrupy:  
a) przełożenie i odwołanie zajęć przez Uczestników jest możliwe, za 

zgodą i wiedzą wszystkich Uczestników, jeśli co najmniej połowa 
Uczestników nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach i poinformuje o 
tym prowadzącego lektora i/lub Organizatora minimum 2 dni robocze 
przed planowanymi zajęciami. 

b) Zajęcia odwołane przez wszystkich Uczestników w terminie 
późniejszym niż podany powyżej, są liczone jak odbyte.  

19.Kursy indywidualne:  
a) Uczestnik zobowiązuje się do informowania o planowanej nieobecności 

i – jeśli to możliwe – do przełożenia zajęć na inny termin.  
b) Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania lektora i Organizatora 

Kursu o odwołaniu zajęć max. do godz. 18:00 poprzedniego dnia 
roboczego, SMS-em lub mailowo. Zajęcia odwołane w tym terminie nie 
są wliczane do opłat i są odrobione w innym terminie.  

c) Zajęcia odwołane  w terminie późniejszym niż podany powyżej, czyli po 
godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego lub w dniu lekcji, są liczone 
jak odbyte.  

Rezygnacja z Kursu 
20.Uczestnik ma prawo zrezygnować z Kursu z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, 

informując o tym Organizatora drogą mailową na adres: biuro@slowotok.com. 
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