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KURSY JĘZYKÓW OBCYCH 

REGULAMIN  

1. Europejska Akademia Dyplomacji (Organizator) organizuje kursy języków obcych (Kursy)  

z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, 

przygotowujące do egzaminu resortowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.  

2. Kursy są otwarte. Ich uczestnikami mogą być osoby zainteresowane zdaniem egzaminu w MSZ, 

jak i wszystkie inne pragnące poszerzyć swoje słownictwo w zakresie obejmowanym przez ww. 

egzamin.  

3. Kursy prowadzone są na różnych stopniach znajomości języka, nie niższej jednak niż poziom B1 

według standardów Rady Europy. Poziom uczestnika potwierdzony jest przed rozpoczęciem zajęć 

testem kwalifikacyjnym lub rozmową z lektorem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Kursu, jeśli nie zbierze się wystarczająca liczba  

uczestników(5 osób ). W wypadku odwołania kursu z powodu, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym opłata za kurs, wpłacona przez kursanta jest w całości zwracana na konto,  

z którego została dokonana. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w sytuacjach od niego 

niezależnych (np. pożar, ewakuacja, wypadek). Czas potrzebny na zmianę miejsca nie będzie 

uwzględniany na poczet zajęć. 

6. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów. W wypadku, gdy lektor nie może 

poprowadzić lekcji Organizator zapewnia jego zastępstwo lub wyznacza inny termin zajęć w celu 

uzupełnienia odwołanego spotkania. 

7. Wynagrodzenie za Kurs płatne jest z góry, przed rozpoczęciem zajęć.  

W przypadku płatności ratalnej Kursant podpisuje zobowiązanie do uiszczenia drugiej raty  

w oznaczonym terminie.  

8. Po dokonanej wpłacie wynagrodzenia za Kurs, w przypadku rezygnacji kursanta z Kursu 

z przyczyn niezależnych od Organizatora, o ile rezygnacja nastąpiła nie później niż w pierwszym 

tygodniu trwania Kursu, kursant otrzymuje zwrot opłaty wniesionej tytułem wynagrodzenia za 

Kurs z potrąceniem 20% (dwudziestu procent) całości wynagrodzenia za Kurs. W przypadku, gdy 

rezygnacja nastąpiła później niż w pierwszym tygodniu trwania Kursu, kursant nie otrzymuje 

zwrotu opłaty wniesionej tytułem wynagrodzenia za Kurs.  

9. Kursant może dokonać zmiany grupy pod warunkiem akceptacji takiej zmiany przez lektora 

wybranej grupy oraz o ile pozwala na to liczba jej uczestników (9 osób). Wszelkie zmiany powinny 

uzyskać akceptację Organizatora. 

10. W przypadku zmiany swoich danych kontaktowych (takich jak: e-mail, nr telefonu) kursant jest 

zobowiązany do zgłoszenia ich Organizatorowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

szkodę wynikającą z braku aktualizacji przez kursanta jego danych. 

11. Kursant ma obowiązek uczęszczać na zajęcia oraz wykonywać zalecenia lektora. Kursanta 

obowiązuje również zachowanie kultury osobistej wobec kolegów, lektora i Organizatora. 
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12. Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kursu, pod warunkiem, że uczestniczył co 

najmniej w 50% zajęć oraz otrzymał pozytywny wynik z testu końcowego. Przez pozytywny wynik 

z testu końcowego rozumie się uzyskanie 60% na 100% możliwych. 

13. Na życzenie kursanta Organizator wystawia rachunek za opłatę kursową. Życzenie otrzymania 

rachunku wraz z danymi, na jakie powinien być wystawiony należy zgłosić Organizatorowi drogą 

elektroniczną. 


