
Promocja “sześciomiesięczny kurs Business English” 
 
Organizatorem promocji jest Dollar English Paulina Lichota, NIP: 6282279736, z siedzibą w 
32-500 Pogorzyce, ul. Szymanowskiego 108 zwany dalej “Usługodawcą”.  
 
Warunki promocji określają niniejszy regulamin i Regulamin Świadczenia Usług Serwisu 
$English z wyłączeniem punktu 6. podpunkt 3. oraz punktu 7. 
 
 

1. Okres obowiązywania promocji i kto może z niej skorzystać 
 
Promocja obowiązuje od 1 września do 30 września 2020 roku lub do odwołania jej przez 
Usługodawcę. 
 
Z promocji mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych 
pod warunkiem znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie średnio 
zaawansowanym (poziom B1 lub wyższy).  
 
W wypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub mających ją 
ograniczoną, skorzystanie z promocji jest możliwe na warunkach opisanych w punkcie 4. 
podpunkt 5. Regulaminu Świadczenia Usług. 
 

2. Przedmiot promocji, cena kursu 
 
Przedmiotem promocji jest kurs języka angielskiego biznesowego prowadzony przez 
nauczyciela z wykorzystaniem Platformy E-learningowej na serwisie $English, autorskich 
materiałów tworzonych przez nauczyciela dla Klienta i dostęp do wsparcia do nauki z kursu 
w formie komunikacji grupowej (grupa na Facebooku lub zamiennik). 
 
Regularna cena kursu wyniosłaby 3820 złotych, ale w ramach promocji jest on sprzedawany 
w obniżonej cenie 2245 złotych (jednorazowa płatność) lub 2460 złotych (3 płatności ratalne 
po 820 zł każda). Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 
 
Regularna cena kursu została obliczona na podstawie wyliczeń Usługodawcy, które 
przedstawiają się następująco: dostęp do co najmniej 3 kursów online o łącznej wartości 550 
złotych + 21 indywidualnych zajęć z Business English o wartości 2100 zł + 3 lekcje ogólnego 
angielskiego o wartości 210 zł + 24 zestawy do utrwalania materiału stworzone specjalnie 
dla klienta o wartości 720 zł + grupa wsparcia na Facebooku z dostępem na pół roku o 
wartości 240 zł (u konkurencji klient dostałby forum lub grupę wsparcia w cenie ok. 40 zł / 
miesiąc razem z zakupem kursu online) = 3820 złotych.  
 

3. Program kursu 
 
Kurs trwa 24 tygodnie. W każdym tygodniu Klient uczy się na Platformie E-learningowej z 
wybranych przez nauczyciela materiałów, odbywa indywidualną lekcję językową (60 minut) z 
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nauczycielem i utrwala przyswojoną wiedzę na materiałach powtórkowych przygotowanych 
przez nauczyciela. 
 
Program kursu przedstawia się następująco: 
 
Tydzień 1-7: nauka rozmawiania o pracy Klienta po angielsku, przygotowanie do odbywania 
spotkań po angielsku w pracy i do dyskutowania po angielsku. 
 
Tydzień 8-10:  nauka rozmawiania na tematy życia codziennego (np. zakupy, urlop, 
zdrowie). 
 
Tydzień 11-15: nauka pisania typowych wiadomości email związanych z pracą w języku 
angielskim. 
 
Tydzień 16-21: nauka słownictwa i umiejętności potrzebnych do rozmawiania po angielsku 
przez telefon lub na wideo połączeniach.  
 
Tydzień 22-24: nauka z modułu dodatkowego wybranego przez Klienta. Do wyboru: 
przygotowanie do rozmowy o pracę, powtórkę gramatyki, albo prezentacje i wystąpienia 
publiczne. 
 
 

4. Czas trwania kursu i umawianie lekcji z nauczycielem 
 
Umowa o prowadzenie kursu jest zawierana na 26 tygodni od momentu zamówienia kursu. 
Kurs trwa 24 tygodnie, a 2 pozostałe tygodnie przewidziane są na opóźnienia w realizacji 
programu kursu, np. odwołane zajęcia. 
 
Kurs rozpoczyna się w tygodniu, w którym odbywają się pierwsze umówione przez Klienta 
zajęcia językowe z nauczycielem. Klient umawia zajęcia zgodnie z punktem 6 Regulaminu, 
przy czym umawiany jest stały cotygodniowy termin zajęć, na przykład każdy wtorek o 
18:00.  
 
Usługodawca i/lub nauczyciel prowadzący zajęcia dołożą starań, aby było możliwe odbycie 
zajęć w innym terminie jeśli Klient wyrazi taką wolę, ale Usługodawca nie gwarantuje, że 
będzie to możliwe. 
 

5. Odwołanie i przekładanie lekcji z nauczycielem 
 
Klient może odwołać do czterech lekcji z nauczycielem w trakcie trwania umowy, informując 
o swojej decyzji nauczyciela prowadzącego mu zajęcia (na adres email, którego używa on 
do komunikacji z klientem) lub Usługodawcę na adres admin@dollarenglish.pl ; informacja 
powinna zostać przekazana na co najmniej 24 godziny przed umówioną godziną, o której 
mają się rozpocząć zajęcia. Odwołane w ten sposób zajęcia mogą być umówione na inny 
termin w okresie obowiązywania umowy. 
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Jeśli Klient wykorzystał limit czterech odwołań zajęć lub nie odwoła lekcji w opisany powyżej 
sposób, odwołanie zajęć uznaje się za nieskuteczne. Ewentualna nieobecność Klienta na 
lekcji jest traktowana jako spóźnienie Klienta na lekcję zgodnie z punktem 6 podpunkt 8 
Regulaminu Świadczenia Usług. 
 
Usługodawca lub reprezentujący go nauczyciel ma prawo odwołać do 4. zajęć językowych w 
czasie trwania umowy. W tym wypadku nauczyciel prowadzący lekcje próbuje uzgodnić z 
Klientem inny termin w którym można zrealizować odwołane zajęcia, przy czym powinno to 
nastąpić w okresie trwania umowy; jeśli nie jest to możliwe, Usługodawca proponuje 
przedłużenie umowy w celu realizacji zajęć lub zwrot pieniędzy dla Klienta za 
niewykorzystane zajęcia językowe w sposób opisany w Regulaminie Świadczenia Usług w 
punkcie 7.  
 

6. Sposób zamówienia, warunki płatności, nieterminowe płatności 
 
Kurs może zostać zamówiony przez Serwis Usługodawcy. Zamawiający może opłacić kurs 
jedną płatnością lub wybrać płatność ratalną. Zamówienie kursu wiąże się z akceptacją 
Regulaminu Świadczenia Usług oraz warunków promocji, które zostają dołączone do 
Regulaminu poprzez publikację ich na tej samej stronie w Serwisie. 
 
W wypadku płatności ratalnej, Zamawiający wpłaca pierwszą ratę przez Serwis. Pozostałe 
raty Zamawiający może opłacić przez Serwis jeśli Usługodawca stworzy taką możliwość lub 
na podany przez Usługodawcę rachunek bankowy. Usługodawca poinformuje Klienta o 
możliwym sposobie lub sposobach opłacania rat, wysyłając mu wiadomość email z adresu 
admin@dollarenglish.pl na adres email podany przez Klienta przy składaniu zamówienia; 
informacja zostanie przekazana nie później niż do 2 tygodni przed terminem, w którym Klient 
powinien opłacić ratę. 
 
Druga rata za kurs powinna zostać opłacona po upływie 6. tygodni od rozpoczęcia kursu w 
terminie do 2 tygodni. Trzecia rata za kurs powinna zostać opłacona po upływie 14. tygodni 
od rozpoczęcia kursu w terminie do 2 tygodni. 
 
Jeśli Klient nie opłaci raty w terminie, zachowuje dostęp do kursów na Platformie 
E-learningowej i do wsparcia w nauce z kursu w formie komunikacji grupowej, ale 
automatycznie zostają odwołane zajęcia z nauczycielem i przygotowane przez nauczyciela 
materiały powtórkowe. Po opłaceniu przez Klienta raty, zajęcia z nauczycielem i materiały 
powtórkowe zostają przywrócone.  
 
Zajęcia które się nie odbyły z powodu nieopłacenia raty w terminie (oraz materiały 
powtórkowe po nich) mogą zostać zrealizowane w terminie ustalonym z nauczycielem 
prowadzącym lekcje dla Klienta w okresie obowiązywania umowy pod warunkiem 
dostępności czasowej nauczyciela. Jeśli nauczyciel nie może zrealizować takich zajęć, 
Usługodawca proponuje lekcje z innym nauczycielem jeśli pozwalają na to jego możliwości 
kadrowe i dostępność czasowa nauczycieli.  
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Usługodawca nie gwarantuje realizacji zajęć i materiałów powtórkowych, które zostały 
odwołane w związku z nieopłaceniem raty w terminie. W szczególności Usługodawca nie 
przyjmuje na siebie obowiązku zatrudnienia nowego nauczyciela, jeśli dotychczasowi 
zatrudnieni nauczyciele nie będą mogli zrealizować takich zajęć dla Klienta. 
 


