REGULAMIN ALALU
Alalu Izabela Burkat jest firmą prowadzącą kursy językowe dla najmłodszych w oparciu o
własne programy metodyczne. Misją Alalu jest atrakcyjne, innowacyjne i skuteczne nauczanie
języków obcych dzieci.
Zapisy
1. Rekrutacja trwa cały rok w miarę wolnych miejsc w grupach.
2. Przy zapisie rodzic lub opiekun prawny dziecka dostarcza wypełniony i podpisany niniejszy
regulamin oraz umowę.
Liczebność grup
1. Nauka odbywa się w grupach o liczebności od 7- 10 dzieci. W przypadku zmniejszenia się
liczebności grup poniżej ustalonego limitu (7 dzieci), kurs może zostać rozwiązany, a uczestnicy
mogą kontynuować zajęcia w grupie na równoważnym poziomie w innych zaproponowanych
lokalizacjach i terminach, lub w przypadku braku takich grup otrzymują zwrot całości
niewykorzystanej kwoty. Alalu może również zaproponować stworzenie mniejszej grupy na
określonych od nowa warunkach cenowych.
2. Grupy nie mogą przekroczyć liczebności maksymalnej, wyjątkiem może być sytuacja, gdy
wszyscy uczestnicy kursu wyrażą zgodę na powiększenie ich grupy.
Cena kursu
1. Liczba lekcji jest określona dla każdego typu kursu. Rozliczenie liczby spotkań odbywa się w
systemie semestralnym.
2. Cena kursu określona jest każdorazowo w cenniku na dany rok szkolny i dla danego typu kursu
uwzględniając rabaty i zniżki.
3. Uczestnicy, którzy w czasie roku szkolnego przyłączają się do grup, w których są jeszcze wolne
miejsca, płacą za liczbę lekcji, która w danym momencie pozostała do zakończenia kursu.
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odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowi podstawy do zwrotu lub nie wpłacenia należnych
opłat za kurs. W przypadkach losowych, takich jak wypadek czy ciężka choroba
uniemożliwiająca ukończenie kursu, dopuszcza się możliwość zwrotu należności za jednostki
lekcyjne, które pozostały do końca kursu.
5. W wypadku zaległości w opłatach za kurs Alalu stosuje następujące procedury:


zaległość do dwóch tygodni – upomnienie bez konsekwencji finansowych



zaległość dłuższa niż dwa tygodnie – wypisanie uczestnika z zajęć

Zasady organizacyjno-społeczne
1. W miejscach zajęć prowadzonych przez Alalu, obowiązuje zachowanie zgodne z normami
społecznymi.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście
lub przez osoby pisemnie upoważnione, o czym rodzice zobowiązani są poinformować Alalu
(mailem). W razie nie poinformowania Alalu o tym, iż dziecko odebrane zostanie przez inną niż
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rodzic osobę lub w razie nie dostarczenia pisemnego upoważnienia, dziecko nie zostanie wydane
osobie, która przyszła je odebrać.
3. Dziecko może być wydane jedynie osobie pełnoletniej nie będącej pod wpływem alkoholu.
4. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców po zakończonych zajęciach, za każdą
rozpoczętą godzinę pobytu dziecka po zakończeniu zajęć pobierana będzie dodatkowa opłata 50
zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. W przypadku nie uiszczenia dodatkowej opłaty przez
rodzica w terminie ustalonym w umowie Alalu ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania
jej okresu wypowiedzenia oraz bez zachowania formy wypowiedzenia.
5. Na zajęcia przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe.
6. Dziecko przychodzące na zajęcia powinno mieć pantofelki lub inne obuwie zastępcze.
7. Rodzice wyrażają zgodę na udzielenie pomocy lekarskiej ( w tym wezwania karetki pogotowia) w
sytuacji nagłej.
8. Lektor prowadzący zajęcia jest osobą wykwalifikowaną i przygotowaną do wykonywania swojego
zawodu. Jego obowiązkiem jest przygotowanie do zajęć i punktualność. Stosują się wobec niego
zasady dotyczące kultury osobistej i zachowań ogólnospołecznych podobnie jak wobec
uczestników kursu.
9. Alalu zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego oraz okresowego zastępstwa przez
innego lektora.

Data i podpis rodzica
……………………………………………………..

Izabela Burkat ALALU, tel.: 783-348-207, email: info@alalu.pl, www.alalu.pl

