Berlin Languge Center

Reserva

Regulamin Generalny:
Wiek:

Uczeń powinien mieć skończone 18 lat

Zajęcia językowe: Godzina lekcyjna trwa 45 minut
Cena kursu zawiera:
Opłatę rejestracyjną, Opłatę za wybrany kurs językowy oraz ew. zakwaterowanie, pakiet
powitalny, możliwość korzystania z materiałów/ biblioteki szkoły, test kwalifikacyjny,
certyfikat uczestnictwa i ukończenia kursu
W cenie nie są wliczone:
Oficjalne egzaminy, książki i materiały do nauki, ubezpieczenie oraz dodatkowe usługi
Zapisy w ostatniej chwili:
Uczniowie, którzy zapiszą się na kurs w ostatniej chwili, czyli mniej niż 20 dni przed
rozpoczęciem kursu, powinni wnieść opłatę za kurs jeszcze przed datą jego rozpoczęcia.
Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać faxem lub mailem. Nr faxu : + 4930- 440 57 323
Ubezpieczenie:
Studenci z krajów Unii Europejskiej powinni mieć przy sobie ubezpieczenie medyczne E 111
Studentom z innych krajów niż UE zalecamy, aby ubezpieczyli sie prywatnie.
Wiza:

Studenci z krajów Unii Europejskiej nie potrzebują wizy na terenie Niemiec.
Studenci z innych krajów niż UE powinni skontaktować się z ambasadą, bądź konsulatem
Niemiec w swoim kraju.

Rezygnacja: Rezygnacja jest ważna jedynie w formie pisemnej :
- W przypadku rezygnacji więcej niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, Iberika
zachowuje sobie prawo do 10 % od kwoty całkowitej rezerwacji kursu.
- O ile student zrezygnuje z kursu na więcej niż 20 dni przed rozpoczęciem kursu, iberika
zachowuje sobie prawo do 30 % od kwoty całkowitej rezerwacji kursu.
- W przypadku rezygnacji na więcej niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu, iberika zachowuje
sobie prawo do 50 % od kwoty całkowitej rezerwacji kursu.
- W przypadku rezygnacji mniej niż 7 przed rozpoczęciem kursu, iberika zachowuje sobie
prawo do 100 % kwoty całkowitej rezerwacji kursu.
Zmiana kursu:
Jeśli student zmieni datę rozpoczęcia kursu, zostanie pobrana dodatkowa opłata o kwocie
równorzędnej 50 euro. Jeśli zmiany dokona się z wyprzedzeniem do mniej niż 20 dni przed
rozpoczęciem kursu, dodatkowo pobiera sie opłatę równorzędną 1 tygodniowi
zakwaterowania i iberika nie gwarantuje wolnego miejsca w wybranej formie
zakwaterowania.
Zwroty:

Nie ma zwrotu opłat od kursu za raz rozpoczęty kurs. W przypadku choroby, student może
prosić o zmianę terminu rozpoczęcia kursu. W takiej sytuacji należy przedłożyć
zaświadczenie medyczne pracownikom Iberiki. Student powinien przystąpić do kursu w
danym roku kalendarzowym.
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Warunki zapłaty:
Przypominamy, że akceptujemy opłaty tylko w euro oraz, że przekazu należy dokonać w wyprzedzeniem do
20 dni przed rozpoczęciem kursu.
Wszelkie opłaty bankowe ponosi student.
Adres banku :
Właściciel konta :
Kod Swift :
Kod IBAN
Nazwa banku:

Berliner Volksbank, Blücherstr. 68, 10961 Berlin
iberika Sprachschule
BEVODEBB
DE57 1009 0000 5708 029 000
Berliner Volksbank

Bardzo prosimy, aby wziąć pod uwagę, iż koszty bankowe wynoszą 15 euro, dlatego należy dodać je zawsze
do opłaty za kurs. W przypadku braku kosztów bankowych, iberika zwróci daną sumę studentowi już na
miejscu, w Niemczech.
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