
Regulamin uczestnictwa w kursach Szkoły Języków 
Obcych „Union Jack” 

1. Union Jack Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Jałowego 10/7, 35-010 Rzeszów, NIP: 8133758579,  zwana dalej 

Szkołą „Union Jack” świadczy usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu kursów językowych odpłatnie, w 

grupach o liczebności określonej w ofercie cenowej, wg planu zajęć przedstawionego Klientowi.  

2. Odpłatność za kurs jest określona w ofercie cenowej.  

3. W ramach opłaty Klient ma prawo do korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych będących w posiadaniu 

Szkoły „Union Jack”, z wyjątkiem podręczników.  

4. W ramach opłaty Klient ma prawo do udziału w dodatkowych formach dydaktyczno-wychowawczych  
i rekreacyjnych organizowanych przez Szkołę „Union Jack”.  

5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w ofercie, Klient zobowiązuje się do uiszczenia 

opłaty za zwłokę w wysokości określonej ustawowo. Nie poinformowanie Szkoły „Union Jack” o opóźnieniu 

dokonania wpłaty w terminie ofertowym spowoduje utratę praw stałego klienta.  

6. W przypadku rozłożenia płatności na raty, Szkoła „Union Jack” ma prawo podnieść kolejne raty o poziom inflacji, 

gdy przekroczy ona poziom 5%, licząc od daty rozpoczęcia kursu do terminu płatności danej raty. Źródłem 

informacji o stopniu inflacji jest komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług.  

7. W przypadku rezygnacji z kursu z przyczyn niezależnych od Szkoła „Union Jack”, na Kliencie ciąży obowiązek 

uregulowania należności za wykorzystaną część kursu oraz za zajęcia przypadające na kolejne 30 dni od dnia 

pisemnego poinformowania Szkoły o rezygnacji. Rozliczenie dokonane jest proporcjonalnie, biorąc za podstawę 

cenę kursu bez jakichkolwiek rabatów.  

8. W przypadku nieobecności Słuchacza na zajęciach, Szkoła „Union Jack” nie zwraca należności za te zajęcia. 

Słuchacz może, jeśli istnieje grupa o odpowiednim poziomie zaawansowania, uczestniczyć w zajęciach 

"zastępczych" w takiej grupie, w ilości odpowiadającej ilości zajęć na których był nieobecny. Uczestnictwo w 

zajęciach "zastępczych" wymaga uzgodnienia w Biurze.  

9. W przypadku, gdy Uczeń ma opuścić salę wcześniej niż godzina zakończenia zajęć grupy, do której należy, 

niezbędna jest osobista obecność Rodzica lub jego pisemne upoważnienie.  

10. Niewykonanie z winy Szkoły „Union Jack” planu zajęć rodzi obowiązek zwrotu Klientowi części opłaty 
 w wysokości proporcjonalnej do niewykonanego planu.  

11. W sprawach spornych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

12. Stały klient  

Stałymi Klientami są osoby, które w okresie jednego roku wstecz uczestniczyły w kursie lub półkolonii Szkoły „Union 

Jack” i nie naruszyły warunków Regulaminu Szkoły „Union Jack”. 

13. Szkoła „Union Jack” ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko podczas zajęć na 

terenie sal wykładowych szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas 

oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.


