
 

  

    

REGULAMIN KURSÓW  

HOLLYWOOD ENGLISH JOANNA KOTEWICZ 

Mobilne Centrum Języka Angielskiego Hollywood English Joanna Kotewicz działa na terenie 

Olsztyna, Warszawy i Pruszkowa. Świadczymy usługę nauczania języka obcego w trybie 

kursów semestralnych oraz całorocznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych; indywidualnie                    

lub w małych grupach (do pięciu osób). Prowadzimy również kursy indywidualne ONLINE                          

za pomocą komunikatora Skype. 

§1 

Ogólne zasady uczestnictwa 

Kursy odbywają się stacjonarnie, w miejscu pracy bądź zamieszkania kursanta, lub innym -

wskazanym wcześniej przez ucznia. Lektorzy dojeżdżają we wskazane miejsce. Kursy 

odbywają się również online za pomocą komunikatora Skype.  

Zajęcia semestralne odbywają się od września do czerwca. Kontakt uczniów z lektorem jest 

możliwy przez telefon oraz e-mail. Podczas pierwszych zajęć lektor przekaże swój numer 

telefonu/ adres e-mail wszystkim uczestnikom kursu. 

§2 

Płatności 

Płatności za kurs językowy należy dokonać z góry, do 7 dnia każdego miesiąca kalendarzowego 

przelewem na rachunek bankowy 45 1050 1764 1000 0090 7722 1027. Płatność obejmuje 

przewidywaną liczbę godzin wypadających w danym miesiącu (dni zadeklarowane przez 

ucznia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), którą lektor ustala z kursantem                         

na początku każdego miesiąca. 

Cennik kursów indywidualnych, grupowych oraz online wysyłamy na życzenie klienta. 

 

 

 

 



 

 

 

§3 

Odwołanie zajęć 

Odwołanie zajęć bez konsekwencji możliwe jest do 24 godzin przed planowanym 

rozpoczęciem zajęć, zgodnym z harmonogramem. W sytuacjach losowych, na przykład                     

w razie choroby, możliwe jest odpracowanie zajęć w ciągu 7 dni od daty planowanych zajęć, 

w terminie uzgodnionym z lektorem i z uwzględnieniem grafiku lektora.  W celu zapewnienia 

lektorom możliwości planowania budżetu Mobilne Centrum Języka Angielskiego Hollywood 

English Joanna Kotewicz zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy                                      

jeśli zajęcia są notorycznie odwoływane a liczba godzin w kolejnych miesiącach jest znacznie 

niższa od zaplanowanej. Lektor ma obowiązek każdorazowo potwierdzić otrzymanie 

informacji o odwołanych zajęciach. 

§4 

Materiały dydaktyczne 

Kursy w Hollywood English Joanna Kotewicz są dostosowane do indywidualnych potrzeb 

uczniów. Do każdego kursu lektor w porozumieniu z uczniem dobiera podręcznik odpowiedni 

do poziomu kursu, który stanowi bazę w procesie nauczania języka obcego. Kursant jest 

zobowiązany do zaopatrzenia się we własny podręcznik. Lektorzy uzupełniają materiały 

poprzez udostępnianie prac domowych oraz dodatkowych                                                                                          

w postaci filmów video, podcastów, materiałów audio bądź artykułów z prasy. 

Każdy uczeń, podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych (do pięciu osób), ma                                         

do dyzpozycji tablet (do celów dydaktycznych), który otrzymuje od lektora na początku lekcji. 

Uczniowie mają również dostęp do bogatego zaplecza materiałów dydaktycznych (gier 

planszowych oraz plenerowych), którym dysponuje szkoła. Kursant ma obowiązek dbania                           

o powierzone mu w trakcie zajęć materiały. W przypadku celowego uszkodzenia sprzętu 

multimedialnego lub gier przez kursanta, koszty ponosi uczeń.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Wkład pracy własnej kursanta, czyli wykonywanie prac dodatkowych, nauka nowych 

zagadnień oraz słownictwa, jest  kluczowy w osiągnięciu wytyczonych na początku nauki 

celów, dlatego lektor jest zobowiązany do monitorowania na bieżąco pracy ucznia                                       

oraz sprawdzania jego postępów w dowolnej, wcześniej umówionej formie.  

§5 

Dyscyplina 

W trakcie kursu oczekujemy dyscypliny i dobrej organizacji pracy a także gotowości ucznia                                              

do zajęć. W przypadku problemów z dyscypliną, niestosownego zachowania uczniów bądź 

notorycznego braku podręczników lektor może zakończyć zajęcia przed czasem. Odnosi się                           

to szczególnie do zajęć grupowych, podczas których brak podręczników uniemożliwia sprawny 

przebieg zajęć i utrudnia lektorowi pracę z zaplanowaną partią materiału. Opłata za zajęcia                          

w takim wypadku nie będzie podlegać zwrotowi. 

 


