
 
 

Regulamin Akademii CARAMBA  
dla osób zapisujących się na przedwakacyjny kurs języka hiszpańskiego 

  
§1 ZASADY OGÓLNE  

1. Akademia Języka i Kultury Hiszpańskiej CARAMBA, dalej zwana “szkoła”, to prywatna instytucja szkoleniowa. Prowadzi zajęcia w “toku 
indywidualnym” oraz dla grup liczących 5-6 osób (kursy całoroczne) oraz 5-10 osób (kursy przedwakacyjne).  

2. Zajęcia odbywają się wyłącznie stacjonarnie, w siedzibie szkoły, na ul. 1 Maja 12 / 39, od poniedziałku do piątku. Dni wolne od nauki 
określone są w “Kalendarzu Akademii CARAMBA”. Uczeń nie ma możliwości zmiany trybu ze stacjonarnego na online. Szkoła zachowuje 
sobie prawo do tymczasowego przejścia w tryb nauczania online, jeśli w trakcie trwania roku szkolnego uzna to za konieczne.  

3. Wyłącznym administratorem danych osobowych klienta jest Akademia CARAMBA. Dane nie zostaną ujawnione ani przekazane 
osobom trzecim. Szkoła będzie kontaktować się z klientem drogą mailową, telefoniczną i sms-ową w celu informowania o promocjach, 
kursach, warsztatach i wydarzeniach związanych z kulturą hiszpańską oraz w sprawach organizacyjnych. Klient ma prawo wglądu do 
swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia ich z bazy danych szkoły po zakończeniu nauki. 

4. W zakresie rozpowszechniania wizerunku ucznia: Szkoła zachowuje sobie prawo do fotografowania uczniów w trakcie zajęć oraz do 
publikowania ich wizerunku w mediach społecznościowych i na stronie internetowej. W publikacjach może pojawić się nazwa grupy i/lub 
imię ucznia. Jeśli uczeń lub rodzic nie wyraża zgody na zarejestrowanie lub upublicznienie swojego wizerunku, powinien zgłosić ten fakt w 
momencie zapisu. Późniejsze wycofanie zgody również jest możliwe, jednak nie skutkuje usunięciem wcześniejszych publikacji. 

 
§2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA LOKALU 

1. Aby uniknąć gromadzenia się osób w lokalu, uczeń przychodzi na zajęcia sam i na umówioną godzinę, a w razie konieczności korzysta z 
poczekalni na zewnątrz lokalu, stosując się do norm obowiązujących w budynku. Sekretariat i sale lekcyjne to przestrzeń wyłączona z 
użytkowania klientów podczas nieobecności personelu szkoły oraz podczas przeprowadzania dezynfekcji powierzchni i wietrzenia 
pomieszczeń. W lokalu obowiązuje również ogólny zakaz korzystania z balkonu.  

2. Na zajęcia przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, tj. bez objawów chorób zakaźnych (gorączka, kaszel, wysypka, itp). 

3. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo niepełnoletniego ucznia wyłącznie w obrębie sali lekcyjnej i podczas trwania zajęć lekcyjnych, na 
które uczęszcza. Lektor nie towarzyszy dziecku, kiedy wychodzi ono do toalety lub do szatni. Opiekun przyprowadza dziecko pod drzwi 
lokalu i stamtąd odbiera je po zakończonej lekcji. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na jej terenie. 

5. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody, które mogą powstać w szkole lub w budynku szkoły podczas zajęć, w 
których uczestniczy, a także bezpośrednio przed nimi i po nich. Jeśli uczeń jest niepełnoletni, odpowiedzialność tę ponosi jego rodzic lub 
opiekun prawny. 

 
§3 ZAPISY I ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Całkowity koszt kursu przedwakacyjnego to 600 zł (grupy dzieci) lub 750 zł (grupa młodzież i dorośli). Kurs obejmuje 12 lekcji po 45 min 
(dzieci) lub 60 min (młodzież i dorośli), które odbędą się od marca do czerwca 2023r. Materiały dydaktyczne uczeń otrzyma bezpłatnie na 
pierwszych zajęciach. 

2. Opis kursu, przedziały wiekowe grup, daty rozpoczęcia oraz dni i godziny zajęć podane są na stronie internetowej 
www.akademiacaramba.pl w dziale ZAPISY 2023.  

3. Zapisy: Szkoła przyjmuje zgłoszenie ucznia telefonicznie. Dokonanie płatności jest jednoznaczne z akceptacją harmonogramu zajęć i 
niniejszego regulaminu. Zaksięgowanie wpłaty skutkuje zapisaniem ucznia na zajęcia, o czym szkoła powiadamia klienta sms-em.  

4. Sposób płatności: przelew na konto Santander Bank Polska S.A. 70 1090 1333 0000 0001 3077 1076 z dopiskiem: imię i nazwisko 
ucznia, nazwa kursu.  

5. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna, tj. szkoła nie zwraca wniesionej opłaty za zajęcia, w których uczeń nie wziął lub nie weźmie 
udziału, niezależnie od powodu nieobecności, a opłacona usługa jest imienna i niezbywalna, tj. opłaconych zajęć nie można odstąpić do 
wykorzystania osobie trzeciej.  

6. Uczeń nie może przenieść się na zajęcia indywidualne w cenie kursu grupowego. Osobom uczącym się w grupie przysługuje rabat 10% na 
dodatkowe lekcje w toku indywidualnym, płatne oddzielnie. 

7. Uczniowie nie mają możliwości przełożenia, ani odrobienia zajęć, w których nie wezmą/wzięli udziału, niezależnie od powodu.  


