REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE (WARSZTATACH) DLA PIERWSZOKLASISTÓW
PAŹDZIERNIK 2018
I Rejestracja na kurs i forma umowy
1. Zgłoszenie na warsztaty 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 może być zarejestrowane w
Sekretariacie , telefonicznie, przez formularz internetowy lub w tymczasowych punktach
rekrutacyjnych w miejscach zajęć.
2. Stronami umowy są Zleceniodawca (osoba dorosła: Uczeń lub jego opiekun prawny) oraz
Zleceniobiorca (Indeks). Do zawarcia umowy pomiędzy stronami konieczne i wystarczające jest:
a) po stronie Indeksu - potwierdzenie przyjęcia na warsztaty wraz z podaniem istotnych elementów
oferty, m.in. ceny lub wariantów cenowych (w formie emaila, telefonicznie lub w Sekretariacie) oraz
udostępnienie zasad uczestnictwa w warsztatach na stronie internetowej www.indeks.edu.pl lub
przekazanie ich osobiście osobie zainteresowanej.
b) po stronie pełnoletniego Ucznia lub opiekuna prawnego – akceptacja zasad uczestnictwa i
organizacji warsztatów zgodnie z przedstawioną ofertą, wyrażająca się wpłaceniem wymaganej
opłaty w terminie i kwocie podanymi przez Sekretariat.
3. Strony umowy wiąże treść niniejszego Regulaminu, a także innych szczegółowych warunków
umowy, jeżeli dotyczą Ucznia – np. regulaminów promocji lub ofert specjalnych.
4. Umowa nie wymaga formy pisemnej. W razie życzenia zawarcia pisemnej formy umowy przez
którąkolwiek ze stron umowy, miejscem złożenia podpisu jest Sekretariat Indeksu w GdańskuWrzeszczu, ul. Grunwaldzka 82, lok. 362.
II Cel i forma warsztatów
1. Celem przeprowadzenia warsztatów w ferie zimowe jest:
- powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu dotychczas omawianego w szkole,
- analiza treści zadań oraz strategii ich rozwiązywania,
- wyjaśnienie niezrozumiałych treści,
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, analizowania i wnioskowania, które pomogą
uczniom w zastosowaniu zdobytej wiedzy oraz w dalszej nauce.
2. Forma prowadzenia warsztatów będzie dopasowana do specyfiki danego przedmiotu oraz
wymagań egzaminacyjnych na danym poziomie. Osobami prowadzącymi warsztaty będą
kompetentni i doświadczeni nauczyciele, pod okiem których uczestnicy poznają różne przykłady
zadań oraz przeanalizują najczęściej popełniane błędy.
III Warunki uczestnictwa i informacje organizacyjne
1. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich chętnych uczniów pierwszej klasy szkoły średniej.
2. Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy w Sekretariacie Indeksu (dane kontaktowe poniżej) lub przez
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.
3. Tematyka poszczególnych zajęć oraz inne informacje podane będą na stronie internetowej w
zakładce dotyczącej warsztatów.
4. Opłatę za warsztaty należy uregulować do dnia 31 października 2018.
5. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o przyjęciu na listę uczestników warsztatów maturalnych
decydować będzie kolejność zgłoszeń lub wpłat.
6. W przypadku niezorganizowania warsztatów z wybranego przedmiotu (np. z powodu braku
chętnych) będzie możliwe wybranie zajęć warsztatowych z innego przedmiotu.
7. Uczestnicy warsztatów (osoby, które zgłosiły się i opłaciły zajęcia) otrzymają z odpowiednim
wyprzedzeniem informację ze szczegółami organizacyjnymi.
8. Na zajęcia należy zabrać przybory do notowania, a także pomoce naukowe dozwolone na zajęciach
z danego przedmiotu.

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. Uczniowi nie przysługuje zwrot opłaty w związku z nieobecnością na wybranych zajęciach. 3.
Opłaty przyjmowane są w sposób umożliwiający terminowe opłacenie wybranej przez Ucznia oferty
zajęć:
a) gotówką w Sekretariacie Indeksu (Wrzeszcz, Manhattan)
b) 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)
V Rezygnacja z kursu lub zmiana przedmiotu
1. Uczeń ma prawo do zmiany przedmiotu lub profilu grupy w ramach aktualnych możliwości
organizacyjnych Indeksu i wolnych miejsc. Zmiany możliwie są także w trakcie trwania kursu.
2. Za czas 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 decyzję.
3. 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 należytego wykonania całości usługi - w części przypadającej na Ucznia, który
rezygnuje.
4. W związku ze specyfiką oferty kursów, w szczególności: krótkiego czasu trwania, potrzebą
wcześniejszej organizacji, zaplanowania i przygotowania całego bloku zajęć wraz z odpowiednią liczbą
materiałów edukacyjnych, koszty wykonania zamówionej przez Ucznia usługi ponoszone są przez
Indeks w całości z dniem rozpoczęcia kursów. Z powyższego wynikają następujące zasady rozliczeń
udziału:
a) przy rezygnacji nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu, zwracana jest cała wpłacona cena.
b) przy rezygnacji nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, zwracana jest połowa ceny.
c) przy rezygnacji w dniu rozpoczęcia kursu lub później, Indeks nie zwraca żadnej części ceny.
5. Użyte w powyższym punkcie sformułowanie „cena” oznacza podaną Uczniowi cenę uczestnictwa w
tych kursach, z których Uczeń rezygnuje.
Indeks, Gdańsk, 30.08.2018

