Regulamin Kursu “Angielski Online”
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 Online
Celem kształcenia językowego na Kursie Angielski Online jest opanowanie słów, struktur
gramatycznych i realizowanych przez nie funkcji językowych, jak również poprawnej pisowni
i wymowy angielskiej. Podczas zajęć nacisk kładziony będzie na rozwój sprawności
receptywnych (czytanie i słuchanie tekstów anglojęzycznych) i produktywnych (pisanie,
uzupełnianie zadań, przetwarzanie tekstu) oraz umiejętności wchodzenia w interakcje z
innymi uczniami oraz nauczycielem.
W przypadku Kursu Angielski Online zajęcia odbywają się zgodnie z podstawą programową
Wydawnictwa Pearson odpowiednio: Poptropica English Islands dla klas 1-6 oraz Gold
Experience dla klas 7 i oraz klasy 1-ej szkół średnich. Do tego Kursu wymagane jest
posiadanie podręcznika wydawnictwa Pearson zgodnego z podstawą programową danego
Kursu.
Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym
zakresie:
- rozumienie ze słuchu - rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie opinii i ustosunkowania
rozmówcy/nagrania, określanie i interpretowanie kontekstu na podstawie materiału
audio/wideo,
- czytanie – czytanie w języku angielskim, rozumienie ogólnego sensu tekstów pisanych,
wyszukiwanie informacji, wyciąganie wniosków i ich interpretacja,
- mówienie – udzielanie informacji, nauka słownictwa angielskiego,
- pisanie – poprawa pisowni angielskiej, trening pisowni nowo poznanego słownictwa oraz
form gramatycznych.
Wyżej wymienione zakresy realizowane są na każdym z poziomów. Trudność słownictwa i
struktur gramatycznych podanych wyżej kompetencji językowych zależy od Kursu i jego
poziomu.
W celu otrzymywania prac domowych w wersji elektronicznej oraz dostępu do materiałów z
kursu online obowiązkiem rodzica/opiekuna jest o założenie darmowego konta Uczestnika
na platformie https://english-dashboard.pearson.com/register oraz wprowadzenie kodu
dostępu znajdującego się w podręczniku oraz kodu klasy przypisanego do grupy zajęciowej
Uczestnika. Szczegółowe wytyczne dotyczące logowania znajdują się na stronie
https://tutore.eu/ows/ w zakładce “Instrukcja logowania do Pearson”
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2. Warunki przystąpienia do Kursu
1. Warunkiem przystąpienia do Kursu Angielski Online 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 za pośrednictwem
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
1-3

Dzieci z klas
4-7

Młodzież z
liceum

Dorośli

Rata przy płatności miesięcznej
(10 rat)

240 zł

270 zł

290 zł

310 zł

Cena za 1 lekcję przy płatności
miesięcznej

33,3 zł

38,6 zł

41,4 zł

44,3 zł

Rata przy płatności za 3
miesiące

720 zł

810 zł

870 zł

930 zł

Oszczędzasz rocznie

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

1 150 zł

1 300 zł

1 400 zł

1 500 zł

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

2 250 zł

2 550 zł

2 750 zł

2 950 zł

150 zł

150 zł

150 zł

150 zł

Ilość lekcji w kursie

70

70

70

70

Ilość spotkań

70

70

70

70

60 min

75 min

75 min

90 min

Rata przy płatności za 1 semestr
(5 miesięcy)
Oszczędzasz rocznie
Rata przy płatności za cały kurs
(10 miesięcy)
Oszczędzasz rocznie

W ramach Kursu

Długość trwania lekcji
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Częstotliwość spotkań
Materiały własne uczestnika

2 / tydzień

2 / tydzień

2 / tydzień

2 / tydzień

Książka

Książka

Książka

Książka

130 zł

150 zł

150 zł

150 zł

Dostęp do platformy online
Webinary parentingowe
Warsztaty z zakresu efektywnej
nauki
Gramatyczne soboty
Konkursy
Lajwy
Zestaw książek
Zniżka na obozy - 100 zł

2. Cennik dla Nowych Uczestników Kursu:

Wersja
Cennika

Ilość lekcji w
kursie

Ilość rat przy
płatności
miesięcznej

wrzesień 2021

70

10

240 zł

270 zł

290 zł

310 zł

październik
2021

63

9

240 zł

270 zł

290 zł

310 zł

listopad 2021

56

8

240 zł

270 zł

290 zł

310 zł

Dzieci z Dzieci z klas Młodzież z
klas 1-3
4-7
liceum

Dorośli

3. 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 (np. do 10-go listopada za
miesiąc listopad),
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 - 2 razy w tygodniu.
2. Długość trwania jednej Lekcji - od 60 do 90 minut - w zależności od kategorii wiekowej
Uczestników - zgodnie z tabelą “W ramach Kursu” z par. 3.1. niniejszego Regulaminu.
3. Harmonogram prowadzonych zajęć - Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia Kursu
zgodnie z wyznaczonym Kalendarzem. 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.
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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 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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