
 

 

REGULAMIN 
 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach 
 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA ORAZ STUDIO JĘZYKOWE GO! 

 

 

1. Studio Językowe GO!   zapewnia odpowiedni do rodzaju kursu   program nauczania.  

2. Nowi  Słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup wg kategorii wiekowych 

oraz stopnia zaawansowania.     

3. Prawni opiekunowie  Słuchaczy w wieku niepełnoletnim mają prawo uzyskać 

informację od Lektora o postępach w nauczaniu swoich dzieci. .  

4. Słuchaczowi przysługuje prawo do otrzymania zwrotu opłaty uiszczonej Studio 

Językowe GO!   za zajęcia, które nie odbyły się z winy  Studio Językowe GO!. 

5. Słuchaczowi  nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu opłaty uiszczonej Studio 

Językowe GO! za zajęcia, które nie odbyły się z winy  Słuchacza. 

6. W przypadku zajęć indywidualnych Słuchacz może odrobić zajęcia, które nie 

odbyły sie z winy Słuchacza w terminie ustalonym przez Lektora pod warunkiem 

że zajęcia zostały odwołane z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem . W 

innym przypadku Słuchaczowi nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty. 

7. Informacje o odwołaniu zajęć są przyjmowane w każdy dzień roboczy w godzinach 

od 9:00-do 16:00.  
8. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia  pojedynczych osób z zajęć danej grupy 

Słuchacza obowiązuje zmiana odpłatności, którą reguluje cennik.    

9. Studio Językowe GO! zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora prowadzącego 

zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-

organizacyjnych 

10. Opłatę za kurs należy wnieść z góry za miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Brak 

wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z kursu i skreśleniem z listy Słuchaczy 

11. Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa  w kursie z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem 

12. Studio Językowe GO! nie zwraca uiszczonej kwoty Słuchaczowi w przypadku  

rezygnacji z  kursu bez okresu wypowiedzenia.  

13. Słuchacz może zostać skreślony z listy Słuchaczy z powodu  nieodpowiedniego 

zachowania na zajęciach oraz/ lub nie wywiązywania sie z zadań zleconych przez 

Lektora. 

14. Studio Językowe Go! nie odpowiada za rzeczy zostawione w pracowniach. 


