Promocja “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.

1. Okres obowiązywania promocji i kto może z niej skorzystać
Promocja obowiązuje od 4 października do odwołania.
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).
W ramach promocji cena kursu zostaje ustalona na 65 zł za tydzień przy płaceniu za kurs co
tydzień i zostaje wprowadzona oferta 4 tygodnie kursu za 240 zł (gdy opłaca się 4 tygodnie).
Wartość oferowanego w tej cenie kursu wynosi 240 zł za tydzień nauki. Podane ceny są
cenami brutto i zawierają podatek VAT.
Wartość kursu za tydzień została obliczona na podstawie wyliczeń Usługodawcy, które
przedstawiają się następująco: dostęp do co najmniej 1 kursu online o łącznej wartości 150
zł + 1 indywidualne zajęcia z Business English (40 minut) o wartości 65 zł + 1 zestaw do
utrwalania materiału stworzony specjalnie dla klienta o wartości 15 zł + grupa wsparcia na
Facebooku o wartości 10 zł = 240 zł.
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 (40 minut) z
nauczycielem i utrwala przyswojoną wiedzę na materiałach powtórkowych przygotowanych
przez nauczyciela. Klient może zgłaszać swoje pytania i wątpliwości na lekcji z
nauczycielem i na grupie wsparcia na Facebooku, gdzie uzyska pomoc.

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 tydzień lub 4 tygodnie od momentu
zamówienia kursu, zależnie od opcji wybranej przez klienta (opłacenia tygodnia lub 4 tygodni
kursu).
Program kursu jest zaplanowany na 24 tygodnie. W celu realizacji pełnego programu, klient
powinien opłacić 24 tygodnie zajęć na kursie. Kontynuacja nauki jest możliwa po opłaceniu
kolejnego okresu.
Klient nie ma obowiązku kontynuacji nauki na kursie i może ją przerwać poprzez
nieopłacenie kolejnego okresu nauki.
Składnikiem kursu są indywidualne zajęcia z nauczycielem, które klient umawia w sposób
przewidziany w punkcie 6 Regulaminu.
5. Odwołanie i przekładanie lekcji z nauczycielem
Klient może odwołać umówione zajęcia, 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 .
Jeśli klient odwoła zajęcia do 24 godzin przed umówioną godziną rozpoczęcia lekcji,
odwołaną lekcję można bezpłatnie zrealizować w innym terminie (uzgodnionym z
nauczycielem) w okresie obowiązywania umowy.

Jeśli klient nie odwoła lekcji w terminie do 24 godzin przed rozpoczęciem umówionej lekcji
i/lub nie zrobi tego w sposób przewidziany powyżej, odwołanie zajęć uznaje się za
nieskuteczne i 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 zajęcia językowe 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 i warunki płatności
Kurs może zostać zamówiony przez Serwis lub po uzgodnieniu z Usługodawcą poprzez
bezpośrednią wpłatę na wskazany przez niego rachunek bankowy. Zamawiający może
opłacić tydzień lub 4 tygodnie kursu.
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.

