Regulamin Kursu Półkolonie 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 Wakacje Online
Rodzaje Kursów online

Cel merytoryczny Kursu

1. Muzyczny Band

elementy rytmiki i animacja
muzyczna

2. Angielski - Let's Talk

3. Rysunek - kreatywne wakacje
4. Matematyka z Minecraft
5. Logiczne Przygody z Minecraft
6. InstaGrafik (AMG)

wakacyjny kurs
konwersacyjny języka
angielskiego
rozszerzenie świadomości
plastycznej oraz umiejętności
manualnych Uczestnika
zagadki matematyczne w
świecie Minecraft
wstęp do programowania w
świecie Minecraft
elementy grafiki i
bezpieczeństwa w sieci

2. Warunki przystąpienia do Kursu Półkolonie Online.
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:

Rodzaje Kursów online

Wymagane materiały dla
Uczestnika

1. Muzyczny Band

każdy instrument lub nawet
bez

2. Angielski - Let's Talk
3. Rysunek - kreatywne wakacje

brak
kredki, farby, zeszyt i ołówek

4. Matematyka z Minecraft

brak

5. Logiczne Przygody z Minecraft

brak

6. InstaGrafik (AMG)

brak

b) posiadanie sprawnego komputera wraz z kamerą i mikrofonem oraz łącza internetowego
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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. 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 Nowych Uczestników, którzy realizują pełny Kurs ze startem od 01.07.2021:
Pakiet 1
Kurs

Pakiet 2
Kursów

Pakiet 3
Kursów

159 zł

299 zł

399 zł

31,80 zł

29,90 zł

26,6 zł

Ilość lekcji w Kursie

5

10

15

Ilość spotkań

5

10

15

Długość trwania lekcji

60 min

60 min

60 min

Częstotliwość spotkań

1 / dzień

2 / dzień

3 / dzień

Rata przy płatności miesięcznej (1
rata)
Cena za 1 lekcję

W ramach Kursu

Długość trwania Kursu

1 tydzień - 5 1 tydzień - 5 1 tydzień - 5
dni
dni
dni
roboczych
roboczych
roboczych

Materiały w cenie Kursu
Komunikacja mailowa z materiałami
z kursu (instrukcje)
Konkursy

2. Płatność za Kurs jest realizowane wg schematu:
rata płatna do 7 dni po zawarciu Umowy (rozmowa z Konsultantem), nie później niż do 7 dni
przed rozpoczęciem Kursu.
4. Realizacja Kursu
1. Częstotliwość Spotkań - w zależności od pakietu wg tabeli z par. 3.1.
2. Długość trwania 1 Lekcji - 60 minut.
3. Dni wolne - Szkoła nie prowadzi zajęć w ustawowo wyznaczone dni wolne od pracy
(niedziele i święta). Szkoła może prowadzić zajęcia w soboty.
4. Ilości Uczestników w grupie:
a) minimalna ilość osób w grupie - 4 osoby,
b) maksymalna ilość osób w grupie - 25 osób.
5. Data zakończenia zajęć: Kurs będzie zrealizowany najpóźniej do dnia 31.08.2021.
2z3

6. Jeżeli Szkoła z przyczyn niezależnych (np. absencje nauczyciela) nie przeprowadzi ilości
Lekcji określonej w Regulaminie, do dnia 15.09.2021 zwróci Klientowi opłaty proporcjonalne
do ilości nie przeprowadzonych Lekcji w Kursie lub za zgodą Klienta przeksięguje wniesione
opłaty na inne kursy lub usługi.
5. Przebieg Lekcji
1. Każda Lekcja rozpoczyna się przeglądem prac wykonanych poza godzinami zajęć.
Przegląd może trwać do 15 minut i jest istotnym elementem programu dydaktycznego.
Podczas przeglądu uczestnicy mogą pokazać prace dodatkowe o dowolnym temacie i
wykonane w dowolnej technice.
2. Każda Lekcja dzieli się na odpowiednie do tematu ćwiczenia których kolejność
przedstawia nauczyciel po sprawdzeniu dodatkowych prac. Najczęściej ćwiczenia dzielą się
na rysunek na brudno i rysunek na czysto. Rysunek na brudno ma na celu rozluźnienie ręki i
wprowadzenie nawyku nauki na próbach i błędach, co wzmacnia czynione przez ucznia
postępy. Rysunek na czysto skupia się na estetycznym i dokładnym wykonaniu pracy,
jednocześnie ucząc sumiennej i cierpliwej realizacji zadania według własnego, wcześniej
wykonanego na brudno projektu.
3. Podczas Lekcji Uczestnicy na bieżąco pokazują postępy w pracy, a nauczyciel stosuje
zarówno pochwały jak i korekty aby pomóc w doprowadzeniu pracy do najlepszej możliwej
postaci.
4. Uczestnik nie ma obowiązku stosowania się do sugestii nauczyciela jeśli są one
niezgodne z jego przekonaniami, ale jeśli notorycznie powtarzać się będzie odmowa
współpracy z nauczycielem to nie należy oczekiwać korzyści z Lekcji dla Uczestnika.
5. Wyzwania zadawane na koniec Lekcji są nieobowiązkowe i mają jedynie zachęcić
Uczestników do podejmowania eksperymentów rysunkowych spoza ich zwyczajowej sfery
zainteresowań, nie wpływa natomiast na ogólną ocenę dziecka przez nauczyciela.
6. Nauczyciel ma prawo zwrócić uczniowi uwagę w odpowiedzi na niestosowne zachowanie,
takie jak używanie wulgaryzmów, przerywanie innym, rozmawianie na tematy niezgodne z
tematem lekcji i inne, takie jak te które niedopuszczalne są w trakcie zajęć szkolnych.
7. Jeśli Uczestnik nie poprawi swojego zachowania nauczyciel ma prawo zgłosić sytuację do
infolinii, czego konsekwencją jest telefon do rodzica w sprawie wyjaśnienia zachowania
dziecka.
8. Jeśli zachowanie nie ulegnie poprawie po wielokrotnych interwencjach nauczyciela i
infolinii to Szkoła zastrzega sobie prawo do dyscyplinarnego wypisania Uczestnika z Kursu
za jego naganne zachowanie.
6. Rezygnacja z Kursu
Rezygnacja z Kursu może nastąpić w przypadku, jeżeli Klient nie zrealizował płatności
opisanych w par. 3.3. W przypadku zrealizowania płatności, Umowa zostaje zawarta na cały
Kurs bez możliwości jej wypowiedzenia.
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