CONFUCIUS CLASSROOM W KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIM
ul. Prosta 4 / ul. Jęczmienna 23
87-100 Toruń

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH
W CONFUCIUS CLASSROOM W KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIM
Instytuty Konfucjusza są instytucjami, których zadaniem jest promowanie w świecie kultury
chińskiej oraz nauki języka chińskiego.
Instytuty Konfucjusza posiadają swoją centralę o nazwie HANBAN w Pekinie.
Klasa Konfucjusza (CONFUCIUS CLASSROOM) jest instytucją, którą powołuje się na wstępnym
etapie działania, w celu przygotowania instytucjonalnego, rzeczowego i merytorycznego do pełnej
działalności Instytutu Konfucjusza.
Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów języka chińskiego na
wszystkich poziomach.
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I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia na kursach rozpoczynają się od dnia 3 października 2017 r. i trwają do końca czerwca
2018 r. – w zależności od ilości godzin danego kursu, aż do wyczerpania ilości godzin kursu.
Kurs dzieli się na dwa semestry – pierwszy semestr kończy się 11.02.2018 r., drugi semestr
zaczyna się 26.02.2017 r.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty.
Zajęcia prowadzone są przez lektorów – nauczycieli wskazanych i zatrudnionych przez Hanban.
Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie roku szkolnego, tylko z ważnych
powodów organizacyjnych.
Kursy prowadzone są w grupach maksymalnie 12-osobowych. Grupa formowana jest dla
minimum 6 uczestników.

II. OPŁATY
1. Opłaty za kurs języka dokonywane są w dacie podpisania umowy (całość lub pierwsza rata)
oraz w datach wskazanych w umowie.
2. Płatności za kurs można dokonać jednorazowo lub w systemie ratalnym (max. 4 raty), zgodnie z
terminami umieszczonymi w umowie.
3. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek szkoły.
4. Po 7-dniowym przekroczeniu terminu wpłaty, kursant zostaje zawieszony w swych prawach
tzn. nie może uczestniczyć w zajęciach, aż do momentu uiszczenia wpłaty.
5. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności.
6. Uczestnicy mają prawo do skorzystania z następujących rabatów kwotowych od całości ceny
kursu:
a) minus 10% rabatu rodzinnego – dla drugiego i każdego kolejnego członka najbliższej
rodziny, który staje się uczestnikiem kursu języka chińskiego,
b) minus 10% za polecenie kursu innej osobie, gdy osoba ta stanie się uczestnikiem kursu z
rekomendacji uczestnika. Rabat 10% przysługuje za każdą zarekomendowaną osobę.
7. Rabaty nie sumują się.
8. Rabat zostaje uczestnikowi przyznany w momencie zawierania umowy.
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III. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY
Szkoła zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego rodzaju
kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażanych salach.
Lektorzy rzetelnie realizują program kursów i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego
wytycznymi.
Lektorzy mają obowiązek systematycznie sprawdzać wiedzę i postępy uczestników, stosując
różnorodne narzędzia i formy sprawdzające. - kartkówki, prace domowe pisemne i ustne,
testy z rozdziałów, testy z poszczególnych semestrów itp.
W przypadku nieobecności nauczyciela, szkoła zapewnia zastępstwo bądź organizuje (po
ustaleniu z kursantami/rodzicami kursantów) inny termin na odrobienie zajęć.
W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy szkoły, uczestnikowi przysługuje zwrot
należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do
końca roku szkolnego.
Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży niepełnoletniej tylko
podczas trwania zajęć - na terenie sal lekcyjnych szkoły. Po wyjściu z sal lekcyjnych,
odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie szkoły bez
nadzoru.
Szkoła ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników kursu w przypadkach wszelkich
zachowań uniemożliwiających prowadzenie zajęć, naruszających porządek i mienie szkoły,
nietykalność cielesną innego słuchacza, lektora lub pracownika szkoły. W w/w sytuacjach
słuchacz, po skreśleniu z listy, nie otrzymuje zwrotu kosztów kursu.
Szkoła ma prawo do umieszczania zdjęć lub filmów wykonanych podczas trwania zajęć, na
stronie internetowej szkoły i w innych materiałach reklamowych dot. nauczania języka
chińskiego, w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika lub opiekuna.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
Podstawowym obowiązkiem uczestnika, zapewniającym postępy w nauce, jest
przygotowywanie się do zajęć, tzn. samodzielne, systematyczne utrwalanie materiału
realizowanego na zajęciach.
Uczestnik ma obowiązek dokonać zakupy materiałów dydaktycznych wskazanych przez
lektora.
W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach uczestnik ma prawo do uczestnictwa
w zajęciach w innej grupie o tym samym poziomie (po ustaleniu terminu z lektorem oraz gdy
taka grupa istnieje).
W przypadku istnienia wolnych miejsc, istnieje możliwość dołączenia do już istniejących grup
w trakcie trwania kursu. Uczestnik dokonuje opłaty tylko za taką ilość zajęć, która pozostała do
zakończenia semestru. Ponosi on odrębnie koszty podręczników.
Na koniec roku szkolnego uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu danego poziomu, z
ogólnym wynikiem procentowym, który jest średnią arytmetyczną wyników wszystkich form
sprawdzających wiedzę.
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V. SYSTEM OCENIANIA
Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w różnych formach,
dostosowanych do wieku i poziomu zaawansowania.
W przypadku nieobecności na danym teście, kartkówce itp. uczestnik ma obowiązek napisania
go na kolejnych zajęciach W przeciwnym razie, wynik danej formy sprawdzającej -0%- będzie
obniżać wynik końcowy.
Lektor ma prawo i obowiązek przeprowadzać zapowiedziane formy sprawdzające wiedzę.
Testy zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, a kartkówki z lekcji na lekcję.
Uczestnik ma prawo do poprawy otrzymanych ocen do końca semestru.
Aktywność/zaangażowanie/praca na zajęciach są oceniane jeden raz w semestrze.
Warunkiem kontynuacji nauki na kursie o wyższym poziomie zaawansowania jest zaliczenie
stopnia niższego z wynikiem pozytywnym, a ten uzyskiwany jest od 65%. Wynik końcowy jest
średnią arytmetyczną wyników testu oraz aktywności uczestnika na zajęciach.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
1. Każdy uczestnik lub jego rodzic, ma prawo wypożyczyć max. 1 książkę na okres max. 2
tygodni.
2. Zniszczenie książki lub płyty, skutkuje naliczeniem kary w wysokości 60 zł za każdą sztukę.
3. Każda osoba, wypożyczająca daną pozycję, ma obowiązek zwrócenia jej do biblioteki w
wyznaczonym terminie. W sytuacji przeciwnej, za każdy dzień zwłoki naliczana jest opłata w
wysokości 5 zł.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających
na terenie sal wykładowych, na terenie budynku szkoły oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Uczestnik lub rodzic/opiekun dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
danych osobowych słuchacza lub rodzica/opiekuna i dziecka do celów przeprowadzenia
rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Informacje przechowywane w bazie szkoły nie będą udostępniane
osobom trzecim. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym jest warunkiem zawarcia umowy o naukę ze szkołą.
Niniejszy Regulamin wraz z Umową kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i
obowiązków) pomiędzy uczestnikiem a szkołą.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
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