REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE POPRAWKOWYM Z MATEMATYKI
LIPIEC/SIERPIEŃ 2017

I Rejestracja na kurs
1. Zgłoszenie na kurs oznacza chęć przystąpienia do umowy o nauczanie ze Studenckim Ośrodkiem Kształcenia
Indeks w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82, lok.362 (zwanym dalej Indeks), reprezentowanym przez Dyrektora, Wiktora
Kuźmickiego. Zgłoszenie na kurs może być zarejestrowane w Sekretariacie, telefonicznie, przez formularz
internetowy lub w tymczasowych punktach rekrutacyjnych.
2. Stronami umowy są Zleceniodawca (osoba dorosła zamawiająca kurs: Uczeń lub jego opiekun prawny) oraz
Zleceniobiorca (Indeks). Do zawarcia umowy pomiędzy stronami konieczne i wystarczające jest: a) po stronie Indeksu
- potwierdzenie przyjęcia na kurs wraz z podaniem istotnych elementów oferty, m.in. ceny kursu (w formie emaila,
telefonicznie lub w Sekretariacie) oraz udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej www.indeks.edu.pl lub
przesłanie mailem na adres podany w zgłoszeniu. b) po stronie Ucznia lub opiekuna prawnego – zapoznanie się z
przedstawioną ofertą i zasadami organizacji kursu oraz wpłacenie wymaganej opłaty za zamówiony kurs w terminie i
kwocie podanymi przez Sekretariat.
3. Strony umowy wiąże treść niniejszego Regulaminu, a także innych szczegółowych warunków umowy, np.
regulaminów promocji lub ofert specjalnych, jeżeli dotyczą Ucznia.
II Ogólne zasady organizacji i przebiegu kursu
1. Zgłoszenie na kurs musi zawierać wszelkie wymagane przez Indeks dane w celu umożliwienia prawidłowego
kontaktu z Uczniem.
2. Dokładne informacje o sposobie realizacji kursu, jak: program, forma zajęć, sprawdziany, prace domowe, itp.
Uczniowie otrzymują od Wykładowcy na początku kursu.
3. Uczeń otrzymuje bezpłatnie materiały kursowe niezbędne do uczestnictwa w kursie.
4. W przypadku, gdy dane zajęcia nie odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem (np. z powodu
niedyspozycyjności Wykładowcy), Sekretariat Indeksu w porozumieniu z Wykładowcą oraz Uczniami ustala
inny/dodatkowy termin zajęć lub zorganizuje zastępstwo.
5. Całkowity wymiar godzin kursu z wybranego przedmiotu wynosi 30 godzin lekcyjnych.
6. Sekretariat Indeksu może odwołać kurs w przypadku niewystarczającej liczby chętnych. W tej sytuacji Uczeń
odzyskuje całą uiszczoną do tej pory opłatę, zgodnie z zasadami opisanymi w części V Regulaminu.
7. Całkowita cena Kursu Poprawkowego wynosi 490 zł.
III Obowiązki i prawa Ucznia
1. Uczeń Indeksu jest zobowiązany do:
- regularnej obecności na zajęciach i punktualności,
- przygotowywania się do zajęć, samodzielnej pracy w domu/odrabiania prac domowych wg zaleceń Wykładowcy
i brania udziału w okresowych sprawdzianach,
- postawy jednoznacznie świadczącej o motywacji do osiągnięcia wysokiego wyniku egzaminu,
- zachowywania się w sposób nieutrudniający korzystania z kursu innym Uczniom,
- dbania o stan budynku szkoły i wyposażenia sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia,
- dostosowania się do przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu zajęć.
- aktualizacji swoich danych teleadresowych dla potrzeb zapewnienia stałego kontaktu. Osoby rażąco naruszające
powyższe zasady mogą zostać skreślone z listy uczestników, ze skutkami przewidzianymi w razie rezygnacji Ucznia z
kursu.
2. Uczeń Indeksu ma prawo do:
- odbioru materiałów kursowych za zajęcia, na których nie był obecny,

- dostępu do raportu o postępach w nauce i wynikach sprawdzianów/próbnych egzaminów,
- konsultacji ze swoim Wykładowcą w związku z uczestnictwem w kursie (w zakresie, czasie, miejscu
i z częstotliwością określonymi przez Wykładowcę),
- wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez Indeks, żądania zmiany lub usunięcia niektórych danych.
IV Opłaty
1. Do udziału w kursie mają prawo wyłącznie Uczniowie, którzy uiścili opłatę zgodnie z cennikiem oraz warunkami
określonymi przez Sekretariat Indeksu. Brak wymaganej opłaty w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia i zgody
Indeksu oznacza brak możliwości wzięcia udziału przez Ucznia w kolejnych zajęciach.
2. Kurs powinien być opłacony jednorazowo w odpowiedniej kwocie i w terminie wyznaczonym przez Sekretariat.
3. Opłaty przyjmowane są gotówką w Sekretariacie Indeksu lub przelewem na poniższe konto bankowe: Studencki
Ośrodek Kształcenia INDEKS, 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 82 ING Bank Śląski: 16 1050 1764 1000 0090 7503
5072 tytułem: (imię i nazwisko Ucznia), KURS POPRAWKOWY
4. Zwroty opłat, w razie braku innych informacji, wykonywane są na to samo konto bankowe, z którego opłata zasiliła
konto Indeksu. Gotówka wypłacana jest tylko osobom pełnoletnim.
V Rezygnacja
1. W razie chęci rezygnacji z kursu, Uczeń lub opiekun prawny proszony jest o kontakt z Sekretariatem lub
przedstawicielem Indeksu w celu przyjęcia i rozpatrzenia sprawy, a także zapoznania Ucznia z innymi możliwościami
udziału w kursie. Za moment rezygnacji uznaje się dzień, w którym do Sekretariatu Indeksu (pisemnie lub na adres
mailowy indeks@indeks.edu.pl, z potwierdzeniem odbioru) dotrze oświadczenie Ucznia lub opiekuna prawnego,
zawierające jego jednoznaczną i ostateczną decyzję.
2. W przypadku rezygnacji z kursu (odstąpienia od umowy) bez ważnego powodu, Uczeń lub opiekun prawny
obowiązany jest zapłacić Indeksowi wynagrodzenie za dotychczas dokonane czynności (przygotowanie i
przeprowadzenie zajęć), a także pokryć część wydatków już poczynionych przez Indeks w celu należytej realizacji
całego kursu. Celem uszczegółowienia powyższej zasady, ustalony jest następujący sposób wzajemnych rozliczeń:
a) Przy rezygnacji nie później niż 7 dni przed zaplanowanym rozpoczęciem kursu, zwracana jest cała wpłacona
dotychczas kwota.
b) W przypadku rezygnacji po pierwszych zajęciach, Uczeń ponosi opłatę w wysokości 20% ceny całego kursu.
Pozostała opłata podlega zwrotowi.
c) W przypadku rezygnacji po drugich zajęciach, Uczeń ponosi opłatę w wysokości 50% ceny całego kursu. Pozostała
opłata podlega zwrotowi.
d) W przypadku rezygnacji z kursu po trzecich lub kolejnych zajęciach, Uczeń ponosi opłatę w wysokości 100% ceny
całego kursu.
e) Definicje: zajęcia oznaczają jedno spotkanie trwające 3 godziny lekcyjne, cena kursu oznacza cenę całkowitą
kursu, tj. 490 zł, harmonogram oznacza obowiązujący terminarz kursu bez względu na to, czy Uczeń brał udział we
wszystkich zajęciach.
3. Organizator kursu ma prawo do skreślenia Ucznia z listy uczestników w przypadku zaległości lub całkowitego braku
opłaty.
4. Indeks dołoży wszelkich starań, aby powyższe zasady zostały w pełni zrozumiałe, a komunikacja pracowników z
Uczniami oraz ich opiekunami prawnymi przebiegała prawidłowo. W razie potrzeby wyjaśnienia zapisów Regulaminu,
Sekretariat Indeksu, na życzenie, przedstawi swoje stanowisko lub uzasadnienie, zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym z art. 742 i 746 Kodeksu Cywilnego.

