Regulamin Kursu “Angielski Let's Talk”
Regulamin używa definicji stosowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS).
Integralną częścią niniejszego Regulaminu są OWS na rok szkolny 2021/22
(tutore.eu/OWS/).
1. Zakres merytoryczny Kursu Angielski Let’s Talk
Celem kształcenia językowego na kursach konwersacyjnych Let’s Talk jest jest osiągnięcie
kompetencji komunikacyjnej rozumianej jako umiejętność efektywnego porozumiewania się
w języku angielskim. W ramach zajęć nacisk będzie kładziony na rozumienie i tworzenie
wypowiedzi, przekazywanie informacji, a także naukę nowego słownictwa.
W ramach zajęć będą prowadzone lekcje, mające na celu:
1. Ćwiczenie nowego materiału językowego (słownictwo, zwroty i wyrażenia).
2. Rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim.
3. Ćwiczenie umiejętności konwersacji.
W trakcie kursu uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych,ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących
tematów:
1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru,
rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie
domu, prace domowe);
3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się,
przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy,
wybór zawodu);
5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego,
określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty
i problemy);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe,
lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki
płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie
z usług);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie,
baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,
tradycje i zwyczaje, media);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy
sportowe, uprawianie sportu);
11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych
urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
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13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i
ochrona środowiska naturalnego);
14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).
Wyżej wymienione zakresy realizowane są na każdym z poziomów. Trudność słownictwa i
struktur gramatycznych podanych wyżej kompetencji językowych zależy od kursu i jego
poziomu.Podstawa programowa będzie proporcjonalnie mniejsza w przypadku dołączenia
do grup po wrześniu 2021 roku.
2. Warunki przystąpienia do Kursu
1. Warunkiem przystąpienia do Kursu jest zawarcie umowy na warunkach określonych w
OWS oraz niniejszym Regulaminie. Umowa ze Szkołą jest zawierana zdalnie i zasady jej
zawarcia są określone w OWS.
2. Warunkiem koniecznym po stronie Klienta jest:
a) posiadanie akcesoriów w postaci: ołówka oraz zeszytu w formacie A5,
b) posiadanie sprawnego komputera wraz z kamerą i mikrofonem oraz łącza internetowego
o przepustowości dostatecznej do prowadzenia lekcji na platformie online Szkoły,
c) w wyjątkowych sytuacjach Uczestnik może brać udział w Kursie za pośrednictwem
urządzeń mobilnych, jednakże Szkoła rekomenduje udział w Kursie z użyciem komputera.
3. Przystąpienie do Kursu (tj. obecność na Pierwszej Płatnej Lekcji) jest równoznaczne z
potwierdzeniem posiadania minimum technicznego określonego w powyższym paragrafie.
4. Brak minimum technicznego niezbędnego do realizacji Kursu w trakcie jego trwania nie
zwalnia Klienta od opłat zgodnych z OWS oraz niniejszym Regulaminem.
3. Cennik i terminy płatności
1. Cennik dla Uczestników Kontynuujących, którzy realizują pełny Kurs ze startem w 3 lub 4
tygodniu września 2021:
Dzieci z klas
1-7
Rata przy płatności miesięcznej
(10 rat)

169 zł

Cena za 1 lekcję przy płatności
miesięcznej

46,9 zł

Rata przy płatności za 3 miesiące

492 zł

Oszczędzasz rocznie

50 zł

Rata przy płatności za 1 semestr
(5 miesięcy)

805 zł

Oszczędzasz rocznie

80 zł

Rata przy płatności za cały kurs
(10 miesięcy)
Oszczędzasz rocznie

1 590 zł
100 zł

2z4

W ramach Kursu
Ilość lekcji w kursie

36

Ilość spotkań

36

Długość trwania lekcji

60 min

Częstotliwość spotkań

1 / tydzień

Materiały własne uczestnika

brak

Materiały w cenie kursu
Komunikacja mailowa z
materiałami z kursu (słówka, gry
interaktywne)
Gramatyczne soboty
Webinary parentingowe
Warsztaty z zakresu efektywnej
nauki
Konkursy
Lajwy
Zniżka na obozy - 100 zł

2. Cennik dla Nowych Uczestników Kursu:
Pierwszy
Ilość rat przy
Miesiąc Stały w
płatności
Ilość Lekcji w
Kursie
miesięcznej
Kursie
Rata miesięczna
październik 2021

9

34

169 zł

listopad 2021

8

30

169 zł

grudzień 2021

7

26

169 zł

styczeń 2022

6

23

169 zł

luty 2022

5

19

169 zł

marzec 2022

4

16

169 zł

kwiecień 2022

3

12

169 zł

maj 2022

2

8

169 zł

czerwiec 2022

1

4

169 zł

3. Płatność za Miesiąc Początkowy dla Nowego Uczestnika Kursu wyliczona jest wg
schematu:
ilość Płatnych Lekcji w Miesiącu Początkowym x 42,25 zł - do kwoty nie wyższej niż 169 zł
za miesiąc.
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4. Terminy płatności są następujące:
a) w Miesiącu Początkowym - do ostatniego dnia kalendarzowego tego miesiąca,
b) w Miesiącu Stałym - do 10-go dnia miesiąca za dany miesiąc,
c) ww. terminy płatności obowiązują także w przypadku wszystkich rodzajów płatności: raty
za 1 miesiąc, za 3-miesiące, za 1 semestr lub za cały Kurs.
4. Realizacja Kursu
1. Częstotliwość Spotkań - 1 raz w tygodniu.
2. Długość trwania jednej Lekcji - 60 minut.
3. Harmonogram prowadzonych zajęć - Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia Kursu
zgodnie z wyznaczonym Kalendarzem zajęć. Kalendarz zajęć jest uzależniony od daty
rozpoczęcia Kursu oraz od dnia lub dni tygodnia, w którym lub w których odbywają się
Lekcje i będzie przekazany w formie załącznika lub pokazany na stronie tutore.eu.
4. Dni wolne - Szkoła nie prowadzi zajęć w ustawowo wyznaczone dni wolne od pracy
(niedziele i święta). Szkoła prowadzi zajęcia w soboty.
5. Ilości Uczestników w grupie:
a) minimalna ilość osób w grupie - 4 osoby,
b) maksymalna ilość osób w grupie - 12 osób.
6. Data zakończenia zajęć: Kurs będzie zrealizowany najpóźniej do dnia 30.06.2022.
7. Jeżeli Szkoła z przyczyn niezależnych (np. absencje nauczyciela) nie przeprowadzi ilości
Lekcji określonej w Regulaminie, do dnia 15.07.2022 zwróci Klientowi opłaty proporcjonalne
do ilości nie przeprowadzonych Lekcji w Kursie lub za zgodą Klienta przeksięguje wniesione
opłaty na przyszłe Kursy.
5. Rezygnacja z Kursu
Rezygnacja z Kursu może nastąpić na zasadach opisanych w OWS.
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