
Regulamin Szkoły Językowej Smart Academy 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w szkole językowej Smart Academy prowadzonej przez 
Eduverse Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy, ul. Sportowa 39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod 
numerem KRS 0000904182, NIP 7812021711 reprezentowaną przez Magdalenę Rybicką, zwaną dalej „Szkołą”. 
2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) obowiązuje od dnia: 20.06.2021 r. 
3. Szkoła Smart Academy (dalej: Szkoła) prowadzi w ramach swojej działalności nauczanie języków obcych w 
ramach kursów językowych. Nauczanie odbywa się w ramach prowadzonych przez Szkołę zajęć (dalej: Zajęcia). 
4. Zajęcia odbywają się w budynkach Szkoły położonych przy ul. Sportowej 39 w Rokietnicy, ul. Sportowej 26/4 
w Szamotułach oraz na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych, lub zdalnie w przypadku zaistnienia siły 
wyższej, o ile zostało to przewidziane w umowie na kurs językowy. 
5. W Zajęciach mogą brać udział kursanci (dalej: Kursanci), którzy zawarli ze Szkołą umowę o uczestnictwo 
Kursanta w kursie językowym. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich, w Zajęciach mogą brać 
udział kursanci nieletni (dalej: Kursanci Nieletni), w imieniu których umowę ze Szkołą o uczestnictwo Kursanta 
Nieletniego w kursie językowym 
zawarł ich opiekun prawny (dalej: Opiekun Prawny). 
6. Kursanci lub/i Opiekunowie Prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. W przypadku Zajęć 
prowadzonych dla osób nieletnich Opiekunowie Prawni powinni przekazać Kursantom informacje dotyczące 
zachowania 
się na terenie budynku Szkoły. 
7. Kursanci zobowiązani są przestrzegać zasad Regulaminu. Opiekunowie Prawni odpowiedzialni są za 
przestrzeganie Regulaminu przez Kursantów Nieletnich. 
8. Kursanci kwalifikowani są do grup zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szkole. Zasady kwalifikacji mogą być 
różne w stosunku do rodzaju kursu lub miejsca prowadzenia zajęć. 
9. Minimalna ilość uczestników w grupie w przypadku zajęć prowadzonych w siedzibie Szkoły wynosi 4. Aby kurs 
grupowy rozpoczął się, do dnia pierwszych zajęć na liście musi być zapisanych co najmniej 4 uczestników. 
10. W przypadku spadku liczby kursantów poniżej 4, zmianie ulega długość zajęć, ilość zajęć w całym kursie lub 
cena kursu. 
11. Długość zajęć dla grupy niepełnej określona została w umowie uczestnictwa. 
12. W przypadku grupy 3- osobowej, przy zachowaniu pełnej długości zajęć, cena kursu wzrasta o 25%. W 
przypadku grupy 2-osobowej, przy zachowaniu pełnej długości zajęć, cena kursu wzrasta o 50%. 
13. W przypadku spadku liczby kursantów poniżej minimalnej, Szkoła każdorazowo uzgodni zmiany z Klientami. 
W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 
14. Obecność Kursanta na zajęciach zostaje odnotowana w e-dzienniku. 
15. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursanta Nieletniego tylko podczas Zajęć na terenie sal 
wykładowych Szkoły. 
16. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na Zajęcia 
odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie Prawni Kursantów Nieletnich lub opiekunowie faktyczni. 
17. Szkoła nie zapewnia nadzoru nad Kursantami Nieletnimi przed rozpoczęciem Zajęć. Opiekun Prawny lub 
faktyczny Kursanta Nieletniego powinien zapewnić Kursantowi Nieletniemu opiekę do momentu rozpoczęcia 
Zajęć. Opiekun Prawny lub faktyczny Kursanta Nieletniego powinien odebrać Kursanta Nieletniego w chwili 
zakończenia Zajęć i opuszczenia sali przez Kursanta Nieletniego. 
18. Opiekun Prawny zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Szkoły przed pierwszymi Zajęciami w 
ramach kursu, w którym weźmie udział Kursant Nieletni, o wszelkich problemach zdrowotnych Kursanta 
Nieletniego, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w kursie, w szczególności zaś o rodzajach produktów 
spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Kursant. W przypadku podania informacji o rodzajach 
produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Kursant Nieletni, lektorzy w trakcie Zajęć nie 
będą podawali Kursantom Nieletnim produktów spożywczych i innych alergenów, które mogłyby spowodować 
reakcję alergiczną. 
19. Kursanci oraz Kursanci Nieletni poruszając się po budynku Szkoły nie mogą podejmować zachowań, które 
mogłyby narazić ich lub innych Kursantów lub Kursantów Nieletnich na niebezpieczeństwo. 



20. Kursant oraz Kursant Nieletni ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie 
budynku, w którym odbywają Zajęcia prowadzone w ramach kursu. W szczególności Kursanci oraz Kursanci 
Nieletni nie mogą: 
a. nosić elementów ubioru lub rzeczy osobistych, które mogą zranić innych uczestników kursu, 
b. uczestniczyć w Zajęciach będąc chorymi na choroby zakaźne, którymi inni uczestnicy kursu mogą zarazić się 
przez samo przebywanie obok osoby chorej, 
c. ustawiać przedmiotów należących do siebie, innych uczestników kursu lub Szkoły w sposób stwarzający 
zagrożenie dla siebie lub innych uczestników kursu. 
21. Kursanci Nieletni przebywający na terenie szkoły są zobowiązani wykonywać polecenia osób 
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Opuszczenie przez Kursanta Nieletniego pomieszczenia, w którym 
odbywają się Zajęcia, podczas trwania Zajęć możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody osoby odpowiedzialnej za 
jego bezpieczeństwo. 
22. Kursant ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez siebie szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz 
mienia innych uczestników kursu. Opiekun Prawny ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez 
Kursanta Nieletniego szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu. 
23. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone przez uczestników kursu przedmioty na teren Szkoły. 
24. W budynku Szkoły obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 
Zabronione jest również przebywanie na terenie Szkoły w stanie pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 
25. Bez pisemnej zgody Szkoły uczestnikom kursu nie wolno nagrywać dźwięku ani obrazu podczas Zajęć. 
26. Szkoła przekazuje istotne informacje dotyczące organizacji zajęć poprzez e-Dziennik. 
27. Nieobecność Kursanta na zajęciach grupowych nie powoduje obniżenia płatności. Szkoła nie ma obowiązku 
zapewnienia Kursantowi możliwości odrobienia zajęć w innej grupie. 
28. W przypadku nieobecności Kursanta na zajęciach grupowych równiej lub dłuższej niż 3 zajęcia z rzędu, 
Kursantowi przysługuje możliwość odbycia bezpłatnych konsultacji z Lektorem prowadzącym, w terminie 
wcześniej uzgodnionym z Lektorem. 
29. W przypadku niepoinformowania Szkoły drogą telefoniczną o zamiarze odwołania zajęć indywidualnych 
wcześniej niż 24 godziny przed godziną ich rozpoczęcia, zajęcia uznaje się za zrealizowane. Szkoła nalicza opłatę 
za te zajęcia, a Klientowi nie przysługuje prawo do odrobienia tych zajęć. 
30. W przypadku zaległości w płatnościach wynoszącej więcej niż 90 dni, Szkoła zastrzega sobie możliwość 
skreślenia Kursanta z listy słuchaczy oraz dochodzenia należności zgodnie z okresem wypowiedzenia naliczanym 
od dnia skreślenia z listy, na warunkach wskazanych w Umowie oraz Regulaminie Szkoły. 
31. Udział w zajęciach hybrydowych możliwy jest dla kursantów uczęszczających do grup na poziomie zerówki 
oraz starszych. Udział taki możliwy jest  tylko w przypadku kwarantanny ucznia lub zakażenia wirusem COVID-
19. 
32. Ze względu na konieczność przygotowania lektora do zajęć hybrydowych prosimy o taką informację z co 
najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie Kursant nie uczestniczy w zajęciach. Informacja 
powinna być zgłoszona telefonicznie lub SMS-em pod nr 733 767 113. Rodzic lub Opiekun przyjmuje do 
wiadomości, że to pełnego udziału kursanta w takich zajęciach mogą być potrzebne materiały, które należy 
samodzielnie wydrukować. Rodzic lub Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Kursantowi cichego miejsca na 
czas udziału w zajęciach. 
33. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach bez złożenia stosownego wypowiedzenia umowy, Szkoła 
zastrzega sobie możliwość skreślenie Kursanta z listy słuchaczy oraz dochodzenia należności zgodnie z okresem 
wypowiedzenia naliczanym od dnia skreślenia z listy, na warunkach wskazanych w Umowie. 
34. W przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu lektor lub inna osoba upoważniona przez Szkołę może 
nakazać Kursantowi oraz Kursantowi Nieletniemu opuszczenie Zajęć lub Szkoły. W takim przypadku nienależny 
jest zwrot opłaty za Zajęcia. W przypadku nakazania opuszczenia Zajęć przez Kursanta Nieletniego, 
powiadomiony o tym fakcie zostanie 
Opiekun Prawny Kursanta Nieletniego, który zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru Kursanta 
Nieletniego z terenu Szkoły. 
35. Szkoła może wprowadzić zmiany w Regulaminie w dowolnym momencie. O zmianie Regulaminu Szkoła 
poinformuje poprzez wywieszenie go w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły. 
36. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 


