
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH „LINCOLN” W KRAKOWIE 

REGULAMIN KURSÓW WAKACYJNYCH 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, WŁOSKIEGO, FRANCUSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO 

W TERMINIE OD: 01.07.2019 – 18.07.2019; 22.07.2019 – 08.08.2019; 19.08.2019 – 05.09.2019; 09.09.2019 – 26.09.2019 

 
1.1. Szkoła Języków Obcych „Lincoln” (dalej: „Szkoła”) jest prowadzona przez spółkę Lincoln sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Szkoła oferuje 

wakacyjne kursy stacjonarne języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego i hiszpańskiego w siedzibie Szkoły przy 

 ul. Karmelickiej 29/4, Karmelickiej 29/1 i Karmelickiej 30 w Krakowie. 

1.2. Szkoła oferuje następującą ilość lekcji w ramach kursów wakacyjnych: 

• Intensywny Kurs Wakacyjny 36 3-tygodniowy - 36 lekcji 45 minutowych,  

• Intensywny Kurs Wakacyjny 56 3-tygodniowy - 56 lekcji 45-minutowych, 

• Egzaminacyjny Kurs Wakacyjny 3-tygodniowy - 36 lekcji 45-minutowych,  

• Konwersacyjny Kurs Wakacyjny 3-tygodniowy - 24 lekcje 45-minutowe. 

1.3. Szkoła oferuje prowadzenie zajęć w grupach od 6 do 12 osób. 

1.4. Wszelkich zmian dotyczących uczestnictwa w kursie wakacyjnym (terminów lub poziomu zaawansowania) dokonuje się osobiście 

 w sekretariacie Szkoły. 

1.5. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej albo opłaty za kurs w całości w terminie … dni przed rozpoczęciem 

wybranego kursu, zgodnie z ofertą Szkoły. Zapłata za cały kurs albo wniesienie opłaty rezerwacyjnej gwarantuje miejsce w  wybranej grupie. 

Opłata rezerwacyjna wynosi 104 zł  dla Intensywnego Kursu Wakacyjnego 36, Egzaminacyjnego Kursu Wakacyjnego i Konwersacyjnego 

Kursu Wakacyjnego oraz dla Intensywnego Kursu Wakacyjnego 56. Opłata rezerwacyjna jest równa kwocie wydatków poniesionych przez 

Szkołę na poczet przygotowania i zorganizowania kursu. 

1.6. W przypadku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, podlega ona zaliczeniu na poczet opłaty za kurs - uczestnik kursu zobowiązuje się 

 do dopłaty pozostałej kwoty nie później niż do dnia rozpoczęcia kursu. 

1.7. Płatności można dokonać w sekretariacie Szkoły lub bezpośrednio na konto: MBank; 53-1140-1010-0000-5549-1200-1005 

1.8. Uczestnik deklaruje uczestnictwo w kursie (proszę zaznaczyć wybrany kurs): 

 Intensywny Kurs Wakacyjny 36 – cena 599 PLN,  

 Intensywny Kurs Wakacyjny 56 – cena 957 PLN, 

 Egzaminacyjny Kurs Wakacyjny – cena 599 PLN,  

 Konwersacyjny Kurs Wakacyjny – cena 359 PLN. 

1.9. W przypadku wykupienia kursu po jego rozpoczęciu, uczestnikowi kursu przysługuje odliczenie z tytułu niezrealizowanych zajęć: 

Za każdą lekcję w ramach wybranego kursu wakacyjnego ……..PLN. 

Liczba lekcji niewykorzystanych  ……….; kwota odliczenia ………...PLN; kwota do zapłaty…………...PLN. 

1.10. Szkoła zwraca uczestnikowi kursu całość wpłaconej kwoty, jeśli kurs nie rozpocznie się w terminie przedstawionym w ofercie, a uczestnik 

nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia kursu i z niego zrezygnuje. 

1.11. Osoby, które uprzednio uczestniczyły w kursach organizowanych przez Szkołę i kontynuują naukę na kursach wakacyjnych – zgodnie 

z aktualną ofertą, otrzymują rabat 30 PLN od ceny kursu wakacyjnego.  

1.12. Osoby, które będą uczestniczyły w więcej niż jednym kursie wakacyjnym otrzymują rabat 30 PLN od ceny drugiego kursu. 

1.13. Szkoła oferuje rabat rodzinny w przypadku, jeżeli członkowie jednej rodziny wezmą udział w co najmniej dwóch kursach wakacyjnych, 

w wysokości 30 PLN od ceny drugiego i każdego kolejnego kursu. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo 

oraz małżonków. 

1.14. Osoby, które rozpoczynają naukę w Szkole i kontynuować ją będą w ramach kursów semestralnych w roku szkolnym 2019/2020 

otrzymają rabat w wysokości 60 PLN od ceny kursu rocznego (30 PLN za każdy semestr nauki). 

1.15. Rabaty nie sumują się. 

1.16. Warunkiem odbycia się danego kursu jest zapisanie się do danej grupy co najmniej 6 osób, z zastrzeżeniem pkt 1.17 i 1.18 poniżej. 

1.17. W przypadku, gdy w grupie będą zapisane tylko 4 - 5 osoby, kurs jest traktowany jako indywidualny, w związku z tym zostanie 

pomniejszony o 1 spotkanie, czyli o 4 lekcje 45-minutowe (dotyczy Konwersacyjnego Kursu Wakacyjnego) lub pomniejszony o 1,5 spotkania, 

czyli 6 lekcji 45-minutowych (dotyczy Intensywnego Kursu Wakacyjnego 36 i Egzaminacyjnego Kursu Wakacyjnego) lub pomniejszony o 2,25 

spotkania, czyli o 9 lekcji 45-minutowych (dotyczy Intensywnego Kursu Wakacyjnego 56). Jeśli podczas trwania kursu liczba osób w grupie 

zwiększy się do co najmniej 6, kurs przestanie być traktowany jako indywidualny, zaś liczba lekcji ulegnie stosownemu zwiększeniu.  

1.18. W przypadku, gdy w grupie będą zapisane tylko 3 osoby, kurs jest traktowany jako indywidualny, w związku z tym zostanie 

pomniejszony o 3 spotkania, czyli o 12 lekcji 45-minutowych (dotyczy Konwersacyjnego Kursu Wakacyjnego) lub pomniejszony o 4,5 

spotkania, czyli 18 lekcji 45-minutowych (dotyczy Intensywnego Kursu Wakacyjnego 36, Egzaminacyjnego Kursu Wakacyjnego)  

lub pomniejszony o 7 spotkań, czyli o 28 lekcji 45-minutowych (dotyczy Intensywnego Kursu Wakacyjnego 56). Jeśli podczas trwania kursu 

liczba osób w grupie zwiększy się do 4 - 5, kurs będzie nadal traktowany jako indywidualny i zastosowanie znajdzie pkt 1.17 powyżej. Jeśli 

podczas trwania kursu liczba osób w grupie zwiększy się do co najmniej 6, kurs przestanie być traktowany jako indywidualny, zaś liczba lekcji 

ulegnie stosownemu zwiększeniu. 

1.19. W przypadkach, o których mowa w pkt 1.17 i 1.18 powyżej, uczestnik zostanie poinformowany o tym, że kurs jest tratowany jako 

indywidualny najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1.17 i 1.18 powyżej, 

uczestnik ma prawo wypowiedzieć umowę w przedmiocie kursu ze skutkiem natychmiastowym. Pkt 1.23, 1.25 i 1.26 stosuje się. 

1.20. Uczestnik kursu ma prawo do wypowiedzenia umowy w przedmiocie kursu z zachowaniem 1-tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

1.21. Szkoła ma prawo do wypowiedzenia umowy w przedmiocie kursu wyłącznie z ważnych powodów i z zachowaniem odpowiedniego 

okresu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 1.20 powyżej. 

1.22. Umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. 

1.23. Uczestnik kursu składa oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły albo przesyła listem poleconym 

 na adres Szkoły. 



1.24. Szkoła składa oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej i doręcza je uczestnikowi do rąk własnych w Szkole albo przesyła 

listem poleconym na adres uczestnika. 

1.25. W przypadku wypowiedzenia umowy zastosowanie znajduje przepis art. 746 Kodeksu cywilnego. W szczególności, w przypadku 

wypowiedzenia umowy przez uczestnika, Szkoła zwróci uczestnikowi kursu uiszczoną opłatę za niewykorzystane zajęcia, które planowo 

odbywają się po upływie okresu wypowiedzenia pomniejszoną o wydatki poniesione przez Szkołę na poczet przygotowania i zorganizowania 

kursu, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnych powodów Szkoła będzie mogła także domagać się od uczestnika naprawienia szkody, 

którą Szkoła poniosła z powodu wypowiedzenia umowy bez ważnych powodów. 

1.26. Jeżeli uczestnik zapłacił Szkole opłatę rezerwacyjna albo opłatę za kurs z góry, kwoty należności wobec Szkoły, o których mowa w pkt 

1.25, zostaną potrącone z kwoty zwracanej uczestnikowi kursu. 

2.1. Dane osobowe uczestnika kursu (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI): 

 

Imię i nazwisko uczestnika kursu: ………………………………………………………………… 

 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania: ul.  …………………………………… nr domu/ mieszk. ……………….. 

 

Kod pocztowy/ miejscowość: …………………………………………………..…………………... 

 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………........ 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………………….….... 

 

2.2. Niniejszym uczestnik deklaruje swoje uczestnictwo w kursie wakacyjnym wskazanym w pkt 1.8 w następującym 

terminie: …………………………………………………………………………………………….…… . 

 

2.3. UCZESTNIK KURSU OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z REGULAMINEM KURSÓW WAKACYJNYCH SZKOŁY 

JĘZYKÓW OBCYCH „LINCOLN” I AKCEPTUJE ZAWARTE W NIM WARUNKI UCZESTNICTWA W WAKACYJNYM 

KURSIE JĘZYKOWYM ORAZ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA. 

 

………………………………………………. 

Data i podpis 

 
2.4. Szkoła oświadcza, że administratorem danych osobowych uczestnika podanych w pkt 2.1 powyżej, jest spółka Lincoln sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 29 /4 (dalej: „Lincoln”). Dane osobowe będą przetwarzane przez Lincoln w celu realizacji 

umowy w przedmiocie kursu i prawidłowego przeprowadzenia kursu, jak również w celach marketingowych zgodnie z zakresem 

udzielonych poniżej zgód. Lincoln gwarantuje prawo dostępu do treści danych osobowych i do ich poprawiania. Dane osobowe nie będą 

udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w kursie. 

 

………………………………………………. 

Data i podpis 

 

2.5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany w pkt 2.1 adres email informacji o ciekawych promocjach, produktach 

lub usługach od Lincoln oraz od innych podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska S.A. 

 

………………………………………………. 

Data i podpis 

 

2.6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w pkt 2.1 numer telefonu, wysyłanych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych, SMSowych informacji o ciekawych promocjach, produktach lub usługach od Lincoln oraz od innych podmiotów grupy 

kapitałowej Edipresse Polska S.A. 

 

………………………………………………. 

Data i podpis 

 

2.7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Lincoln oraz od innych podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska S.A. drogą elektroniczną, 

za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji o ciekawych promocjach, produktach lub usługach kontrahentów 

podmiotów grupy kapitałowej Edipresse Polska S.A." 

 

………………………………………………. 

Data i podpis 

 


