Każdy uczestnik kursów językowych lub jego opiekun prawny jest zobowiązany zapoznać się bez
zastrzeżeń Regulamin kursu językowego Polish Path.
1. Jeśli w Regulaminie jest mowa o Uczelni, należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków.
2. Jeśli w Regulaminie jest mowa o Uczestniku, należy przez to rozumieć uczestnika kursu języka
polskiego Polish Path, oferowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
3. Uczestnik przydzielany jest do wybranej przez siebie grupy na deklarowanym poziomie
zaawansowania, który sprawdzany jest przez lektorów prowadzących zajęcia.
4. Uczestnik może zmienić poziom zaawansowania na wniosek własny lub lektora prowadzącego
zajęcia.
5. Liczebność grup ustala się na 8 - 15 osób. W okresie formowania grup liczebność grupy może
być większa lub mniejsza.
6. Liczba godzin lekcyjnych jest określona na 120 godzin lekcyjnych w ciągu roku, czyli po 60
godzin lekcyjnych na semestr.
7. Cena kursu i terminy wpłat są określone każdorazowo na dany rok akademicki . Istnieje
możliwość rozłożenia opłaty rocznej w wysokości 1200 złotych na dwie raty, za każdy semestr
osobno, czyli po 600 złotych za semestr.
8. Cena kursu obejmuje: opłatę za kurs, testy, obsługę administracyjną, zabezpieczenia sal
wykładowych, zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaświadczenia o zakwalifikowaniu na kurs .
9. Uczestnicy, którzy w trakcie roku akademickiego przyłączają się do grup, w których są jeszcze
wolne miejsca, płacą za cały semestr. Uczelnia nie udziela rabatów.
10. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny nie uprawnia do zwrotu,
zmniejszenia wysokości opłaty lub nie wpłacenia należnych opłat za kurs.
11. Zwrot opłaty za kurs możliwy jest do trzech tygodni od uiszczenia opłaty za zajęcia.
12. Zwrot opłaty za kurs możliwy jest w przypadku nieuruchomienia go przez organizatora.
13. Uczelnia zapewnia nadzór nad prowadzonymi zajęciami i w przypadku stwierdzenia
niekompetencji nauczyciela zapewnia jego zastępstwo.
14. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, a po
pozytywnej ocenie prowadzącego zaświadczenie z naniesioną na nie oceną.
15. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za indywidualne postępy w nauce uczestnika kursu, jeśli
nie stwierdzi się błędów w metodyce prowadzenia zajęć, a pozostali uczestnicy kursu wykazują się
zadowalającymi postępami w nauce.
16. Uczestnik kursu wyraża zgodę na gromadzenie przez Uczelnię danych osobowych uczestnika i
korzystanie z nich przez Uczelnię w kontaktach z uczestnikiem. Uczelnia nie udostępnia danych
osobowych uczestnika żadnym innym firmom ani instytucjom.
17. Uczelnia zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie odbywających się
zajęć na jej terenie w broszurach, na stronach internetowych lub innych materiałach reklamowych.
18. Uczestnik kursu wyraża zgodę na otrzymywanie z Uczelni na wskazany w formularzu
zgłoszeniowym adres e-mailowy informacji dotyczącej oferty edukacyjnej Uczelni.

