Általános Szerződési Feltételek LCF-KIDS CLUB 17.kerület
A Kids Club XVII. Nyelviskola által szervezett tanfolyamokon való részvétel feltételei
A beiratkozási lap leadása/online beküldése, a tanfolyami díj első részletének befizetése
készpénzzel vagy utalással a megadott határidőig, valamint a klubcsomag megvásárlása és
díjának befizetése utalással vagy készpénzzel a beiratkozáskor.. A klubcsomag az éves
tananyagot tartalmazza, elengedhetetlen a tanfolyamon, valamint az otthon történő
nyelvgyakorláshoz, éppen ezért megvásárlása minden tanévben kötelező.
A klubcsomag összetétele korosztálytól függően változik (daloskönyv/ munkafüzet/
tankönyvek/ CD/ matricagyűjtő/ jutalmazó matricák/ az adott tanévre az EnglishZone online
nyelvgyakorló portál használati joga az otthoni nyelvgyakorláshoz, stb.). A korosztálynak
megfelelő klubcsomag részletes tartalmát és árát a tanfolyami tájékoztató levelünk
tartalmazza. A csomagot a beiratkozáskor illetve az első klubfoglalkozás alkalmával kell
befizetni és az onnan számított legkésőbb 3 héten belül a tanuló rendelkezésére bocsátjuk.
A klubcsomag egyedi, kizárólag a tanfolyamainkra járó gyerekek számára tudjuk biztosítani,
kereskedelmi forgalomban nem megvásárolható. A klubcsomag minden eleme szerzői
jogvédett, így azok sokszorosítása szigorúan tilos.
A beiratkozás egyben a tanfolyam teljes díjára vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelent.
EnglishZone - Otthoni nyelvgyakorlás:
A hatékony nyelvtanulás elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermekek minél gyakrabban
találkozzanak az idegen nyelvvel. Éppen ezért ajánlott a nyelvtanfolyamainkon kívül, az
otthoni nyelvgyakorlásra az LCF EnglishZone online játéktárra való regisztráció is. A játéktár
nagyon sok dalt, mondókát, mesét, letölthető és nyomtatható anyagot, valamint interaktív
játékot tartalmaz a különböző korosztályok számára. A regisztráció díját a klubcsomag egyes
csomagokban nem tartalmazza, ebben az esetben azt a nyelviskola vezetőnél lehet
megrendelni. Az EnglishZone díja a 2019/2020-es tanévre: 2.900,- forint.
Pótlások
Betegség esetén a tanulóinknak lehetőségük van pótórán való részvételre, amelyet
párhuzamos vagy vegyes csoportban járhatnak le, a hiányzástól számított egy hónapon belül
vagy indokolt esetben később is de mindenképpen az adott féléven belül. Pótórát csak abban
az esetben tudunk biztosítani, amennyiben a szülő a hiányzásról a tanárt idejében (az óra
megkezdése előtt minimum 8, délelőtti foglalkozás esetén minimum 4 órával) értesítette. A
pótlásról gondoskodni a szülők feladata. Amennyiben nem megoldható számukra a pótórán
való részvétel, akkor tudomásul veszik, hogy az elmulasztott foglalkozások után a nyelviskola
díjat visszafizetni nem tud.
A foglalkozásvezető betegsége vagy más problémák esetén vagy helyettesítő tanárról
gondoskodunk, vagy későbbi időpontban tartjuk/pótoljuk a foglalkozást, amelyről időben
tájékoztatjuk a szülőket.
Nem tartunk foglalkozásokat iskolai szünetekben, illetve munkaszüneti napokon. Mivel a
tanfolyam hosszát a foglalkozások és nem a hetek száma határozza meg, ahány foglalkozás
elmarad, a tanfolyam annyi héttel tovább tart.
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Amennyiben egy kisgyerek viselkedésével veszélyezteti társait vagy a foglalkozások
hatékonyságát, fenntartjuk a jogot, hogy klubtagtagságát megszüntessük.
Ha egy csoport létszáma annyira lecsökken, hogy már nem hatékony a működése,
fenntartjuk a jogot, hogy más csoporttal összevonjuk, vagy a fennmaradó tanórák
díjának visszafizetése mellett megszüntetjük.
A klubokkal kapcsolatos újdonságokról tanulóinkat évi pár alkalommal központi és
képviselői hírlevelek segítségével tájékoztatjuk a beiratkozási lapon megadott e-mail
címen.
A beiratkozási lap aláírásával a szülő/gondviselő hozzájárul, hogy a
foglalkozásokon/rendezvényeken/táborokban a gyermekéről készült felvételek
megjelenjenek az LCF Clubs promóciója során, pl. honlapjain, facebook oldalain, stb.

