
 
 

 
REGULAMIN UCZESTNIKA KURSÓW JĘZYKOWYCH 

 
 

1. W zależności od potrzeb słuchaczy kursy mogą być prowadzone w trybie stacjonarnym lub hybrydowym, tj. 

stacjonarnie i on-line lub tylko on-line. 

 

2. W ciągu pierwszych dwóch tygodni od rozpoczęcia kursu słuchacz ma prawo do zmiany grupy  

w przypadku niedostosowania poziomu językowego. 

 

3. Słuchacz jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia językowe, systematycznego uczestnictwa i 

aktywnego w nich udziału, do wypełniania poleceń lektora oraz odrabiania prac domowych. 

 

4. W przypadku osób, których frekwencja w miesiącu (bez podania uzasadnionego powodu absencji) jest niższa niż 

30%, koordynator kursu może podjąć decyzję o wyłączeniu danej osoby z kursu  

(bez możliwości ponownego zapisania się). 

 

5. Warunkiem kontynuacji nauki na kursie o wyższym poziomie jest zaliczenie materiału z niższego poziomu  

z wynikiem minimum 60% punktów z testów postępu lub testów końcowych. 

 

6. Słuchacz ma obowiązek odnoszenia się z szacunkiem do pracowników Fundacji, lektorów i innych uczestników 

kursu. 

 

7. Słuchacz nie może używać telefonu komórkowego ani prowadzić rozmów z wykorzystaniem urządzeń 

elektronicznych w trakcie zajęć językowych. 

 

8. Słuchacz powinien pozostawiać okrycia wierzchnie na wieszakach w korytarzu Fundacji. 

 

9. Słuchacz ma prawo do otrzymania kwartalnej Warszawskiej Karty Miejskiej na dojazd na zajęcia pod warunkiem 

regularnego uczestnictwa w zajęciach i przynajmniej 80% frekwencji. 

 

10. Słuchacz ma prawo do otrzymania certyfikatu na zakończenie kursu, jeśli w trakcie trwania kursu wykazał frekwencję 

minimum 50% oraz zaliczył test postępu lub test końcowy z wynikiem minimum 60% punktów. 

 

11. Słuchacz może zgłosić koordynatorowi kursów swoje uwagi dotyczące jakości kursu językowego poprzez 

wypełnienie odpowiedniego formularza w trakcie trwania kursu lub najpóźniej 14 dni od zakończenia kursu.   

  

12. O rezygnacji z kursu słuchacz powinien poinformować koordynatora kursów osobiście lub drogą mailową:  

a.mijas-stelmaszuk@linguaemundi.pl . 

 

13. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu słuchacz może zostać skreślony z listy uczestników kursu. 

 

14. Linguae Mundi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w pomieszczeniach Fundacji. 

 

 

    Akceptuję powyższy regulamin. 

 
 
 
 
 

…………………………………………….              ………………………………           ……………………………. 
     imię i nazwisko           podpis                 data 
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