REGULAMIN XXV KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KULTURY AMERYKAŃSKIEJ POMOST
INTERNATIONAL
organizowany przez Stowarzyszenie Pomost International w Buffalo (USA), Rzeszowski Dom Kultury,
Urząd Miasta Rzeszowa i Zespół Szkół Elektronicznych
6 - 18 lipca 2015 r.
I. ORGANIZACJA KURSU
1.

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wakacyjnym, dwutygodniowym kursie Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej
„Pomost International” organizowanym przez Stowarzyszenie Pomost International w Buffalo, Rzeszowski Dom Kultury, Urząd Miasta
Rzeszowa i Zespół Szkół Elektronicznych w dniach od 6 lipca 2015 r. do 18 lipca 2015 r., w tym:
kurs całodzienny dla młodzieży i dorosłych (osoby dorosłe oraz młodzież w wieku od 13 lat: gimnazjum, liceum i studenci),
kurs wieczorowy dla dorosłych (studenci, osoby pracujące).
2. Kurs całodzienny i wieczorowy przewidziany jest dla osób posiadających znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym
korzystanie z zajęć prowadzonych wyłącznie w języku angielskim.
3. Zajęcia organizowane w ramach kursu, odbywają się w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120;
w grupach 8 – 10 osobowych (o przydziale do grupy decydują nauczyciele po wcześniejszych testach).
4. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów językowych wyłącznie w języku angielskim przez 12 – 14 nauczycieli - wolontariuszy,
którzy są członkami organizacji „Pomost International” ze Stanów Zjednoczonych.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób w grupach, w przypadku przyjazdu innej (z przyczyn losowych) niż zgłoszona
przez Stowarzyszenie Pomost International ilość nauczycieli.
5. Uczestnicy kursu otrzymują podręczniki przygotowane każdorazowo przez nauczycieli kursu.
6. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem nauczycieli według opracowanego harmonogramu:
kurs całodzienny – zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 16:00,
kurs wieczorowy - zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 16:30 – 20:30.
7.
Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia uczestnikom podczas trwania kursu.
8. Uczestnicy w ramach opłaty o której mowa w punkcie II podpunkt 3 i 4 będą ubezpieczeni na czas trwania zajęć (ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków – podstawowe).
9. Uczestnicy kursu proszeni są o przynoszenie ze sobą na zajęcia słowników polsko-angielskich / angielsko-polskich.
10. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia XXV Kursu Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost
International”
11. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczycieli, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku.
W przypadku niepodporządkowania się, Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z kursu.
12. Rzeszowski Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestnika oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników
dokonanych przez innych uczestników kursu.
13. Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w programie tygodniowym i dziennym.
II ZAPISY NA KURS
1.

Zapisy od 16 marca do 19 czerwca 2015 r. przyjmowane będą w sekretariacie Rzeszowskiego Domu Kultury przy ul. Staromiejskiej 43a
w Rzeszowie w godz. 9:30 – 16:30.
2. Warunkiem zapisu na kurs jest uiszczenie w całości opłaty, wypełnienie karty zgłoszenia i akceptacja regulaminu kursu, potwierdzona
podpisem uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.
3. Opłata za kurs całodzienny wynosi 540 zł.
4. Opłata za kurs wieczorowy wynosi 470 zł.
dla osób, które nie mają możliwości zapisać się osobiście w sekretariacie Rzeszowskiego Domu Kultury istnieje możliwość zapisu
elektronicznego. W przypadku zgłoszenia elektronicznego należy pobrać ze strony internetowej formularz karty zgłoszenia oraz
regulaminu kursu i wypełnione oraz podpisane przesłać drogą mailową wraz z kopią dowodu wpłaty na adres :
anna.kniaziewicz@rdk.rzeszow.pl
numer konta: 17 1020 4391 0000 6202 0145 0766
tytuł wpłaty: Pomost International – kurs całodzienny,
lub Pomost International – kurs wieczorowy
imię i nazwisko uczestnika kursu.
5. W razie braku miejsc o wpisie na kurs decyduje kolejność wpłat.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie po 19 czerwca 2015 r. nie ma możliwości uzyskania zwrotu wpłaty.
7. Warunkiem zwrotu wpłaty w przypadku rezygnacji przed 19 czerwca 2015 r. jest przedstawienie dowodu wpłaty wraz z pisemnym
uzasadnieniem rezygnacji.(Podstawą zwrotu pieniędzy lub reklamacji jest paragon lub rachunek wystawiony przez Rzeszowski Dom
Kultury).
8. Nieobecność słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za kurs, niezależnie od czasu trwania nieobecności i jej
przyczyny.
9. Ilość miejsc jest ograniczona:
a) liczba uczestników kursu całodziennego to 80 osób,
b) liczba uczestników kursu wieczorowego 36 osób.
10. Karta zgłoszenia to dokument potwierdzający zgłoszenie uczestnika na kurs, jest on obowiązkowy i tylko na jego podstawie można
dokonać zapisu.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem i akceptuję jego warunki.
……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis uczestnika

…………………………………………………………………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna (dotyczy osoby niepełnoletniej)

