REGULAMIN
UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKA FRANCUSKIEGO
W STOWARZYSZENIU ALLIANCE FRANCAISE W SZCZECINIE

1. Ośrodek Alliance Française w Szczecinie (dalej: AF w Szczecinie) prowadzi kursy indywidualne i
grupowe języka francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, jak również kursy języka
francuskiego specjalistycznego (ekonomia, gastronomia, hotelarstwo) i kursy przygotowujące do
certyfikatów DELF i DALF.
2. Zajęcia w grupach poziomowych w tygodniu odbywają się w systemie sesji składających się z 2
godzin lekcyjnych dwa razy w tygodniu, co stanowi 60 h zajęć/semestr = 120 h/rok lub składających
się z 2 godzin lekcyjnych jeden raz w tygodniu, co stanowi 30 h zajęć/semestr = 60 h/rok. Grupa
konwersacyjna i kursy specjalistyczne mają zajęcia w systemie jednej sesji tygodniowo, składającej
się z 2 godzin, co stanowi 30 h/semestr = 60 h/rok. Grupy weekendowe realizują 45 h/semestr = 90
h/rok, w systemie zajęć – jedna sesja składająca się z 3 godzin lekcyjnych /tydzień. Grupy dziecięce,
w zależności od wieku, realizują 15 lub 30 h/semestr, w systemie zajęć – jedna lub dwie sesje po 1
godzinie lekcyjnej lub zegarowej/tydzień.
Jednostką rozliczeniową jest godzina lekcyjna = 45 minut. (w grupie dziecięcej – może być też
godzina zegarowa = 60 minut)
Początek zajęć w październiku, zakończenie zajęć w czerwcu.
Grupy liczą od 5 do 12 osób.
3. Kursy obejmują jeden rok akademicki, składający się z semestrów zimowego i letniego, natomiast
opłata wnoszona jest semestralnie (istnieje możliwość podzielenia wpłaty semestralnej na 2 raty lecz
za dopłatą 5 % ceny za kurs).
4. Zapisu do grupy dokonuje się po zawarciu umowy o nauczanie języka francuskiego na podstawie
przedstawionego w sekretariacie AF w Szczecinie dowodu wpłaty odpowiedniej kwoty tytułem ceny
za kurs.
5. Terminy opłat za kurs określone są w umowie. Termin płatności może być przesunięty po uprzednim
uzgodnieniu z Dyrekcją AF Szczecin.
6. Osoby, które nie uiszczą opłaty za kurs w terminach określonych w umowie tracą bezpowrotnie
prawo do należnych im zniżek.
7. W przypadku braku zapłaty zaległej kwoty sprawa może zostać skierowana do postępowania
sądowego lub wpisania danych dłużnika do Krajowego Rejestru Długów.
8. Osoba, zapisująca się na kurs w terminie do dwóch tygodni od daty rozpoczęcia się zajęć uiszcza
całość kwoty za kurs. Jedynie w przypadku, zapisania się na kurs po upływie dwóch tygodni od dnia
rozpoczęcia się zajęć, odlicza się godziny zajęć, począwszy od daty rozpoczęcia się kursu do dnia
zapisania się.
9. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny nie uprawnia do zwrotu,
zmniejszenia wysokości opłaty lub nie wpłacenia należnych opłat za kurs. Nieobecność kursanta na
zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu lub zaniechania opłat za kurs, niezależnie od czasu trwania
nieobecności i jej przyczyn.

10. W udokumentowanych przypadkach losowych, takich jak wypadek czy ciężka choroba
uniemożliwiająca ukończenie kursu, AF Szczecin zapewnia wykorzystanie wpłaconej,
niewykorzystanej kwoty na kursach o zbliżonym poziomie, w terminie uzgodnionym z Dyrekcją AF
Szczecin. W przypadku braku takich grup dopuszcza się możliwość zwrotu należności za zajęcia,
które pozostały do końca kursu, a których uczestnik nie mógł wykorzystać z potrąceniem kosztów
manipulacyjnych (200 zł) od podstawowej ceny kursu.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić
pisemnie o tym fakcie AF w Szczecinie. Czas do obliczenia ewentualnego zwrotu należności liczy
się od daty wpłynięcia informacji o rezygnacji.
12. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniej niż 4, AF Szczecin
zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i przeniesienia słuchaczy do innych grup na tym samym
poziomie językowym lub do rozwiązania grupy z dokonaniem proporcjonalnego zwrotu kursantom
wniesionej opłaty i z umożliwieniem im dołączenia do kursu w kolejnej edycji, po wniesieniu opłaty
proporcjonalnej. Jednakże istnieje możliwość kontynuacji zajęć w pomniejszonej grupie przy
zachowaniu jednego z poniższych warunków:
1) dopłata za udział 4-ej osoby; 2) zmniejszenie liczby godzin kursu.
13. Nie są zwracane pieniądze za nieobecności na zajęciach, jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy lub
przyczyn niezależnych od AF (choroba lektora, awaria techniczna w szkole i inne) w sytuacji, gdy
zostanie zorganizowane zastępstwo lub zajęcia zostaną przełożone na inny dogodny dla całej grupy
termin.
14. AF Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany osoby lektora w trakcie trwania kursu, z ważnych
powodów organizacyjnych.
15. AF w Szczecinie proponuje następujące rabaty 5% zniżki dla: osób uczących się w AF w Szczecinie
co najmniej przez dwa pełne lata (FIDELITE), członków Stowarzyszenia AF w Szczecinie
(ASSOCIATION), osób: - opłacających cały rok nauki z góry (REGLEMENT COMPLET); polecających nas innym (AMI); - z tej samej rodziny (FAMILLE). Można kumulować tylko dwa
rabaty: ASSOCIATION lub AMI z jednym z pozostałych wariantów.
16. Zniżki nie są uwzględniane w przypadku kursów indywidualnych.
17. Osobom uczestniczącym w kursach w AF w Szczecinie przez okres co najmniej dwóch semestrów
przysługuje zniżka na egzaminy na certyfikaty DELF, przeprowadzane w AF w Szczecinie.
18. Istnieje możliwość zamiany grupy na tym samym lub innym poziomie, pod warunkiem, że grupa, do
której dana osoba chce przejść, liczy mniej niż 12 osób.
19. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli z wykształceniem filologicznym, którzy
stale podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach pedagogicznych we Francji i w Polsce.
Zatrudniamy także native speakers z wykształceniem pedagogicznym.
20. Zajęcia odbywają się przy pomocy najnowszych podręczników francuskich. Podręczniki nie są
zawarte w cenie kursu. Uczestnicy kursów mogą je nabyć ze zniżką 10% we wskazanej przez AF w
Szczecinie księgarni. Na zajęciach szeroko wykorzystywane są dodatkowe materiały z zakresu
cywilizacji francuskiej i języka francuskiego. Uczestnicy zajęć otrzymują nieodpłatnie kserokopie
w/w materiałów.
21. Uczestnicy kursów mogą skorzystać z nieodpłatnych konsultacji u lektora.
22. Uczestnicy kursów w AF mają bezpłatny dostęp do cyfrowej biblioteki/mediateki Instytutu
Francuskiego, a także do biblioteki czasopism AF w Szczecinie.
23. Poprzez podpisanie umowy uczestnik kursu zobowiązuje się do dokonania płatności zgodnie z jej
postanowieniami.
24. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

