
 

 

 

REGULAMIN KURSÓW J. Niderlandzkiego PROWADZONYCH PRZEZ Szkołę UTP – UW TaalPartner  

Obowiązuje od 2023 

 

Szkoła Językowa "UTP" powstała w 2010roku jako efekt marzeń o szkole nastawionej na ucznia, na 

jego sukces, w której panuje przyjazna, twórcza atmosfera. Celem szkoły jest rzetelne nauczanie 

języków obcych młodzieży i dorosłych z nastawieniem na komunikację językową we wszystkich 

sytuacjach życiowych z uwzględnieniem postaw kulturowych danego obszaru językowego. 

 

 

 1. Uczestnik przydzielany jest do wybranej przez siebie grupy na deklarowanym poziomie 

zaawansowania. Kurs dla początkujących jest przeznaczony dla osób, które nie mają żadnych 

podstaw j. niderlandzkiego. Celem kursu jest uzyskanie wyższego poziomu w/g europejskich ram CFS 

(A1, A2, B1, B2)  

2. Liczebność grup ustala się na 12-14 osób. W okresie formowania grup liczebność grupy może być 

większa lub mniejsza.  

3. Cena kursu stacjonarnego: 339 euro, cena materiałów do nauki 70 euro. Kurs składa się z 10 lekcji 

po 3h. Cena kursu online: 260 euro, cena materiałów do nauki 70 euro, plus 7 euro koszty wysyłki. 

Kurs składa się z 10 lekcji po 2h. Za kurs należy zapłacić w ciągu 14 dni od momentu zapisu, po 

otrzymaniu faktury drogą mailową. Jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu. W przypadku 

kursów cieszących się największym powodzeniem termin płatności może wynieść 5 dni.  

4. Płatności:  

4a. Opłatę za kurs należy dokonać przed rozpoczęciem kursu. Nie ma możliwości zapłaty w ratach. 

Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny nie uprawnia do zwrotu lub 

zmniejszenia wysokości opłaty, dotyczy to również przerwania uczęszczania na kurs z jakichkolwiek 

przyczyn. Nie jest również możliwe przerwanie kursu i dokończenie go w innym terminie! Jeśli 

lekcja nie odbędzie się z winy szkoły, zostanie ona odrobiona w innym terminie.  

 

4b. Oficjalna cena naszych kursów jest ustalona dla osób prywatnych, które we własnym zakresie 

dokonują opłaty za kurs. Jest oczywiście możliwe, aby faktura była wystawiona na pracodawcę, 

jednak w takich przypadkach doliczamy 60 euro kosztów administracyjnych. 

 



4c. W przypadku dokonania całej wpłaty za kurs, a następnie rezygnacji z kursu przed jego 

rozpoczęciem, szkoła zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 50 

euro. 

 

5. Dyplomy – dyplomy ukończenia kursu wręczane są na ostatnich zajęciach. Uzyskanie dyplomu w 

późniejszym terminie, jest możliwe jedynie w siedzibie szkoły lub pocztą (7 euro wysyłka) 

6. W czasie trwania kursu może nastąpić zmiana nauczyciela.  

7. Uczestnicy powinni regularnie uczęszczać na zajęcia, a także brać w nich aktywny udział, odrabiać 

pracę domową i przychodzić na zajęcia przygotowani. Kurs nie jest przeznaczony dla osób, które nie 

są w stanie przeznaczyć dodatkowo min. 4 godzin tygodniowo na pracę własną (np. przez pracę, 

obowiązki domowe itp.)  

8. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia w całości kursu, na który kandydat jest zapisany. 

Mimo, iż naszym celem są kursy na 4 poziomach zaawansowania, nie zawsze jest możliwe 

zorganizowanie dalszych kursów na wyższym poziomie.  

9. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za brak indywidualnych postępów w nauce uczestnika kursu, 

jeśli nie stwierdzi się błędów w metodyce prowadzenia zajęć, a pozostali uczestnicy kursu wykazują 

się zadowalającymi postępami w nauce.  

10. Uczestnik kursu wyraża zgodę na gromadzenie przez szkołę UTP danych osobowych uczestnika i 

korzystanie z nich przez szkołę w kontaktach z uczestnikiem. Szkoła nie udostępnia danych 

osobowych uczestnika żadnym innym firmom ani instytucjom.  

11. Uczestnik kursu wyraża zgodę umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie odbywających się zajęć na 

jej terenie w broszurach, na stronach internetowych, profilu Facebook prowadzonym przez szkołę lub 

innych materiałach reklamowych. Jeśli uczestnik kursu nie zgadza się na publikowanie jego zdjęć, 

należy to zgłosić na adres: utp@home.pl 
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Polityka prywatności szkoły 

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich 

danych osobowych. 

  

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem 

udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. 

Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Szkoły. 

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich 

danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. 

Szkoła nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych 

Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta 

albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z 

toczącymi się postępowaniami. 

Nasza szkoła posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na 

komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, 

w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili 

może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć 

świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia 

w korzystaniu z oferty naszej Szkoły. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują 

informacje na temat: 

• sesji Użytkownika, 



• ostatnio oglądanych produktów, 

• oddania głosu w ankiecie. 

  

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu 

zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, 

to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności 

realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, 

Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką 

prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe. 

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. 

Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie 

wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych 

promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty 

naszego Sklepu. 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w 

szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem 

0653509138. 

 


