REGULAMIN ZAPISÓW NA KURSY JĘZYKOWE W SZKOLE JĘZYKA JAPOŃSKIEGO MATSUMI
Szkoła Języka Japońskiego prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez
MATSUMI Monika Szyszka z siedzibą przy ul. Chudoby 10/6, 50-430 we Wrocławiu, NIP 899 220 46 02.
W dalszej części Regulaminu zwana jest MATSUMI.
Regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach języka japońskiego prowadzonych przez MATSUMI.
Zapis do wybranej grupy jest równoznaczny z akceptacją zawartych w nim postanowień.
KURSY
1. MATSUMI podejmuje się przygotowania i przeprowadzenia kursów nauki języka japońskiego na
poziomach od 5N do 1N.
2. MATSUMI zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia zajęć oraz do dołożenia wszelkich
starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu nauczania, w tym do prowadzenia zająć przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach metodycznych i językowych, oraz do systematycznej oceny postępów w
nauce oraz wydania certyfikatu ukończenia poziomu JLPT w przypadku pozytywnego zaliczenia przez
uczestnika wewnętrznego egzaminu końcowego w formie testu.
3. Kurs nauki języka japońskiego prowadzony jest w grupie liczącej od 4. (czterech) do 8. (ośmiu)
osób. Obecność większej ilości osób na zajęciach, możliwa jest wyłącznie za zgodą wszystkich
uczestników kursu przypisanych do danej grupy.
4. W przypadku, gdy liczba uczestników w grupie spadnie poniżej ustalonego minimum przed
rozpoczęciem nowego semestru lub kursu wakacyjnego, MATSUMI ma prawo rozwiązać grupę,
proponując uczestnikowi udział w innej grupie na tym samym poziomie, a gdyby było to niemożliwe
MATSUMI dokona zwrotu niewykorzystanej części opłaty wniesionej przez uczestnika, proporcjonalnie
do ilości niezrealizowanych godzin lekcyjnych.
5. Kursy odbywają się we Wrocławiu w naszej szkole mieszczącej się przy ul. Komandorskiej 53E/1 w
dniach ustalonych w dziele ZAPISY .
6. Kursy składają się
 w przypadku kursów rocznych z 2. (dwóch) semestrów obejmującego łącznie 40 (czterdzieści)
tygodni i odbywają się jeden raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych przyjmując,
że jedna godzina lekcyjna to 45 minut
lub
 w przypadku kursów wakacyjnych z 2. (dwóch) miesięcy obejmujących łącznie 8 (osiem)
tygodni i odbywają się jeden raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych przyjmując,
że jedna godzina lekcyjna to 45 minut.
7. Kursy nie są prowadzony w okresie świąt ustawowo przyjętych.
8. Uczestnik, oprócz zajęć odbywających się w czasie prowadzonego kursu, może korzystać z
dodatkowych godzin lekcyjnych za dalszą opłatą.
9. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności, bądź jej
zmniejszenia wobec MATSUMI i jest traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć.

10. MATSUMI zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z kursu w przypadku jego rażącego
zachowania, które mogłoby zagrażać interesom innych Uczestników kursu języka japońskiego.
11. MATSUMI nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do UCZESTNIKA pozostawione na
terenie MATSUMI.
12. MATSUMI na koniec poziomu JLPT dokona weryfikacji wiedzy Uczestnika poprzez
przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu końcowego w formie pisemnego testu. Test ma również
na celu sprawdzenie postępów w nauczaniu.
13. Wynik wewnętrznego egzaminu końcowego stanowi podstawę do wystawienia Uczestnikowi
certyfikatu, dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu nauki języka japońskiego na poziomie
JLPT. Certyfikat wystawiany jest przez MATSUMI w języku polskim i japońskim.
PŁATNOŚCI
1. Jednostkowa cena lekcji (45 min) wynosi 23 zł brutto (dwadzieścia trzy złote brutto).
2. Jedno spotkanie trwa 2 godziny lekcyjne (90 min).
3. Płatności mogą być dokonywane na 3 sposoby:
 Za cały kurs
w przypadku kursu rocznego – w kwocie 1860 zł brutto (tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych brutto)
lub
w przypadku kursów wakacyjnych – w kwocie 372 zł brutto (trzysta siedemdziesiąt dwa złote brutto)
 Za cały semestr w kwocie 930 zł brutto (dziewięćset trzydzieści złotych brutto)
 w przypadku kursów rocznych - 10 równych ratach w wysokości 184 zł brutto (sto
osiemdziesiąt cztery złote brutto), w przypadku kursów wakacyjnych w 2 równych ratach w
wysokości 184 zł brutto (sto osiemdziesiąt cztery złote brutto), płatnych do 7 dnia każdego
miesiąca.
4. Uczestnik dokonuje płatności za kurs poprzez system zapisów lub w formie przelewu na rachunek
bankowy: MATSUMI Monika Szyszka mBank nr 54 1140 2004 0000 3302 4376 7810.
5. W przypadku opóźnienia w płatności za kurs, MATSUMI przysługuje prawo do naliczania odsetek za
każdy dzień opóźnienia w wysokości ustawowej.
6. W związku z płatnością dokonaną przez UCZESTNIKA, MATSUMI wystawia odpowiednią fakturę VAT.
REZYGNACJA Z KURSU
1. Strony niniejszej umowy mają prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
terminu wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie umowy musi być w drodze pisemnej pod rygorem nieważności.
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3. W przypadku rozwiązania umowy przez Uczestnika przysługuje mu zwrot zapłaconego
wynagrodzenia pomniejszonego proporcjonalnie o wykorzystane lekcje.
4. MATSUMI zachowuje prawo do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia niniejszej umowy.
5. Zwrot wynagrodzenia na rzecz Uczestnika dokonywany jest w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia rozwiązania umowy w formie gotówki bądź przelewu na rachunek bankowy Uczestnika.
6. W przypadku rozwiązania umowy Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego
uregulowania zaległych płatności za kurs języka japońskiego.
INNE
1. MATSUMI ma prawo powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie kursu na zasadach
określonych w niniejszej umowie innej osobie, posiadającej odpowiednie kwalifikacje czy
uprawnienia.
1. MATSUMI zobowiązuje się do zachowania poufności informacji związanych z niniejszą

umową w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu.
2. Uczestnik oświadcza, że jego dane osobowe podał MATSUMI dobrowolnie, oraz
że wyraża/nie wyraża/ zgodę do ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Uczestnik wie o przysługującym mu prawie wglądu do jego danych osobowych i ich
ewentualnych zmian lub usunięcia.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5. Sprawy sporne, w których pomimo negocjacji strony nie dojdą do porozumienia, poddaje się
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby MATSUMI.
6. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim i zgodnie z obowiązującym w Polsce
prawem.
7. Umowa zawierana jest pomiędzy Uczestnikiem lub jego opiekunem prawnym w przypadku
niepełnoletności. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień
zawieranej umowy następuje przez przekazanie drogą elektroniczną Uczestnikowi faktury VAT.
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