REGULAMIN
bezpłatnych konsultacji
2017/ 2018
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki udzielania bezpłatnych
konsultacji Słuchaczom English Unlimited w roku szkolnym 2017/ 2018.
2. Organizatorem konsultacji jest English Unlimited Sp. z o. o.

z siedzibą

w Sopocie, ul. Armii Krajowej 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego

przez

Sąd

Rejonowy

Gdańsk-Północ

w

Gdańsku,

VIII

Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076222,

o

kapitale zakładowym w wysokości: 105.000,00 złotych, NIP 583-000-28-29.
zwana dalej „szkołą językową”.
3. Uczestnictwo w konsultacjach jest bezpłatne i dobrowolne. Wzięcie udziału
w konsultacjach oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki określone niniejszym
regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.
4. Bezpłatne konsultacje trwają od dnia 02 listopada 2017 r. do dnia 10 czerwca
2018 r. i są przeznaczone wyłącznie dla Słuchaczy szkoły językowej English
Unlimited uczestniczących w kursach języka angielskiego.
§ 2 Zasady uczestnictwa i przebieg konsultacji
1. Konsultacje skierowane są do Uczestników kursów językowych, którzy
w trakcie trwania swoich kursów opuścili zajęcia i/lub nie zrozumieli zagadnień
gramatycznych i chcą poprosić o wytłumaczenie reguły, lub uzyskać pomoc przy
zrobieniu ćwiczenia.
2. Konsultacje nie są oferowane osobom spoza English Unlimited. Nie są także
pomocą w tłumaczeniu lub tłumaczeniem tekstów, podań o pracę, fachowej
literatury, ani jakichkolwiek dokumentów.
3. Szczegółowa informacja dotycząca terminów konsultacji jest

dostępna

w Biurach Obsługi Klienta w poszczególnych filiach szkoły English Unlimited.

1

4. Konsultacje dla jednej osoby trwają nie więcej niż 15 minut i nie mają postaci,
ani struktury lekcji.
5. Na konsultacje należy się umówić dzwoniąc lub pisząc do swojego Biura
Obsługi Klienta, podając kod grupy i nazwisko lektora z którym ma się zajęcia,
oraz temat konsultacji /zagadnienie do wyjaśnienia.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Regulamin bezpłatnych konsultacji dostępny jest w szkołach English Unlimited
oraz na stronie http://www.eu.com.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że
taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konsultacji. Informacje
o zmianie Regulaminu podane będą na stronie internetowej wskazanej w ust. 1
powyżej ze stosownym wyprzedzeniem.
3.

Akceptacja

Regulaminu

jest

jednoznaczna

z

wyrażeniem

zgody

na

wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konsultacji przez
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prowadzenia
Konsultacji. Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach tej
usługi jest Organizator.
4. Uczestnik konsultacji ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa
w ustępie poprzedzającym, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich
przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w konsultacjach.
5. Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych

z

niniejszą usługą będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości
dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
6.

We

wszystkich

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy
polskiego prawa. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie niniejszego
Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.
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