Regulamin Kursu Angielskiego dla Dorosłych “English Chats”
Regulamin używa definicji stosowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS).
Integralną częścią niniejszego Regulaminu są OWS na rok szkolny 2021/2022
(tutore.eu/OWS/).
1. Zakres merytoryczny Kursu Angielski dla Dorosłych English Chats
Celem kształcenia językowego na kursach konwersacyjnych English Chats 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:
English Chats poziom podstawowy “0”
Lekcja 1-2 Who are you?: zwroty grzecznościowe, przedstawianie się, liczby 1-100,
słownictwo z zakresu - członkowie rodziny, zaimki osobowe i dzierżawcze, wypełnianie
formularza osobowego, czasownik ‘to be’ we wszystkich typach zdań, tworzenie
dopełniacza.
Lekcja 3-4 I can sing: czasownik modalny ‘can’ w obu znaczeniach oraz we wszystkich
typach zdań, czasowniki/wyrażenia czasownikowe, słownictwo z zakresu - nazwy zawodów,
język w pracy.
Lekcja 5-6 What people do: czas teraźniejszy Present Simple we wszystkich typach zdań,
tryb rozkazujący, określenia czasu, nawyki i przyzwyczajenia, przysłówki częstotliwości.
Lekcja 7-8 Daily routine: wyrażenia czasownikowe, podawanie godziny, dni tygodnia,
przyimki ‘in,on,at’, opis - mój dzień.
Lekcja 9 We hate texting: zaimki osobowe, wyrażanie preferencji, przygotowanie ogłoszenia
o pracę.
Lekcja 10 Go straight: poruszanie się po mieście, obiekty w mieście, tryb rozkazujący,
podawanie wskazówek, czytanie mapy.
Lekcja 11 I’m sleeping: przymiotniki, opis osoby, opis obrazka, czas teraźniejszy Present
Continuous, liczebniki porządkowe, odczytywanie dat.
Lekcja 12: Checkpoint 1 podsumowanie najważniejszych zagadnień.
English Chats poziom średnio zaawansowany “1”
Lekcja 1 Nice to meet you: poznawanie się, przedstawianie się, witanie się, przygotowanie
osobistego profilu.
Lekcja 2-3 Family matters: poznawanie członków rodziny, wspólne spędzanie czasu,
opowiadanie o rodzinie, czas teraźniejszy Present Simple, przysłówki, pisanie opowiadania.
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Lekcja 4-5 Career paths: słownictwo z zakresu pracy, obowiązki, czasowniki modalne,
so/such/a little/too/enough.
Lekcja 6 Speaking skills: opis bieżącej sytuacji; ‘na obrazku’, czas teraźniejszy Present
Continuous.
Lekcja 7-8 Game on: sporty, aktywność fizyczna, stopniowanie przymiotników, zaimki
względne, pisanie ogłoszenia.
Lekcja 9-10 As easy as pie: słownictwo związane z jedzeniem i piciem, nawyki żywieniowe,
‘w restauracji’, rzeczowniki policzalne/niepoliczalne, określniki ilości.
Lekcja 11 Speaking skills: uzyskiwanie/udzielanie informacji.
Lekcja 12: Checkpoint 1 podsumowanie najważniejszych zagadnień.
English Chats poziom średnio zaawansowany plus “2”
Lekcja 1 First day in a team: ogólne tematy do dyskusji, przedstawianie się, prowadzenie
rozmowy na niezobowiązujące tematy z życia codziennego, przedstawianie się w formie
pisemnej.
Lekcja 2-3 Mirror, mirror on the wall: słownictwo z zakresu - wygląd, charakter, wiek, opis
osoby, czasy teraźniejsze Present Simple oraz Present Continuous.
Lekcja 4-5 Personal profile: słownictwo z zakresu - nazwy stanowisk, wyrażenia
czasownikowe, czas przeszły Past Perfect, pisanie profilu zawodowego.
Lekcja 6-7 What’s the future like?: wyrażenia czasownikowe, przewidywania na przyszłość,
czas przyszły Future Simple oraz konstrukcja ‘be going to’.
Lekcja 8-9 Healthy body, healthy mind: słownictwo z zakresu - jedzenie, składniki, dieta,
problemy ze zdrowiem czasowniki modalne.
Lekcja 10 It’s not funny, it’s hilarious: mocne/słabe przymiotniki, synonimy, pisanie
pocztówki.
Lekcja 11 Life skills: Słownictwo z zakresu - in a restaurant/ In the office, prowadzenie
konwersacji, prośby/odmowy, potwierdzanie otrzymania e-maila i odpowiadanie na
wiadomość.
Lekcja 12: Checkpoint 1 podsumowanie najważniejszych zagadnień.

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 grupy po terminie startu. W takim przypadku Tutore obliguje się do przesłania materiałów
z kursu (prezentacje oraz materiały w formacie pdf) dla uczestnika, który dołączył do grupy
po starcie kursu.
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/długopisu 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,
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c) w wyjątkowych sytuacjach Uczestnik może brać udział w Kursie za pośrednictwem
urządzeń mobilnych, jednakże Szkoła rekomenduje udział w Kursie z użyciem komputera.
d) Uczestnikiem Kursu może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia
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.
5. Przystąpienie do Kursu (tj. obecność na Pierwszej Płatnej Lekcji) jest równoznaczne
z dokonaniem pierwszej wpłaty w wysokości 199zł (w przypadku płatności w ratach) lub
567zł (w przypadku płatności za cały kurs z góry) przed pierwszą lekcją na kursie stałym.
3. Cennik i terminy płatności

Rodzaj płatności

Dorośli

Rata przy płatności miesięcznej
(3 raty )

199zł

Rata przy płatności za cały kurs
z góry

567zł

W ramach kursu
Ilość lekcji w kursie

12

Ilość spotkań

12

Długość trwania lekcji

60

Częstotliwość spotkań

1 / tydzień

Materiały własne uczestnika

Zeszyt i ołówek

Materiały w cenie kursu

TAK

Na kursie dla dorosłych - nie obowiązuje okres próbny. Klient decydując się na zapis na Kurs
zobowiązuje się do opłacenia kwoty za cały Kurs w 2 wersjach płatności: miesięczna 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,
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b) maksymalna ilość osób w grupie - 10 osób.
6. 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 na wcześniejszą pisemną prośbę klienta.
5. Rezygnacja z Kursu
Rezygnacja z Kursu może nastąpić na zasadach opisanych w OWS.
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