Szczegółowy opis systemu płatności w Pro-Language Project
W Pro-Language Project mają Państwo do wyboru dwa systemy płatności – stały oraz zmienny.
W pierwszych pięciu latach działalności naszej szkoły bazowaliśmy jedynie na systemie zmiennym, który polegał na obliczaniu
godzinnego kosztu zajęć na podstawie ilości osób w grupie. System ten ma swoje korzyści jednak charakteryzuje się dużą
nieprzewidywalnością opłat za kurs oraz ryzykiem rozpadu grup, gdy ilość osób spada do poziomu, gdy dla niektórych członków
grupy koszt staje się zbyt wysoki by kontynuować naukę.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy dodatkowy, stały system opłat, w którym zajęcia grup
standardowych (4-11 osób) nie podlegają zmianom wynikającym z rosnącej i spadającej ilości osób w grupie. System ten jest
przejrzysty i przewidywalny. Zajęcia indywidualne dla 1 i 2 osób oraz trzyosobowe grupy Elite otrzymują w stałym systemie zniżki
w stosunku do cen w systemie zmiennym. Jedyną różnicą jest nie uwzględnianie zaplanowanych urlopów w systemie stałym oraz
stała opłata za kurs również pod względem ilości tygodni w danym miesiącu - płacą Państwo tyle samo bez względu na to czy
w danym miesiącu wypadnie 4 czy 5 tygodni zajęć. W systemie zmiennym faktury są wyższe w miesiącach 5-tygodniowych.
Opłata jest stała również w miesiącach świątecznych, kiedy szkoła jest zamknięta (w okresie Bożego Narodzenia - 24 grudnia –
1 stycznia i Wielkanocy - od piątku do poniedziałku).
Dołączając do szkoły, decydują się Państwo na to, który system płatności będzie dla Państwa bardziej dogodny i od pierwszego
miesiąca do końca nauki będą dla Państwa generowane faktury w tym systemie. W trakcie kursu nie ma możliwości zmiany
pomiędzy systemami zmiennym i stałym. Decyzja o preferowanym przez Państwa systemie musi być więc przemyślana i
potwierdzona podpisem pod poniższym zestawieniem jako akceptacja warunków umowy między Państwem a szkołą ProLanguage Project.

Jednostka lekcyjna w naszej szkole trwa 50 minut bez względu na system płatności.

System zmienny

System staly

Koszt zajęć ustalany jest na podstawie ilości osób w grupie.

Koszt zajęć jest stały, niezależny od ilości osób w grupie.

Zajęcia metodami bezpośrednimi (metoda Callana,
metoda Talk Talk English), kursy na poziomach
podstawowych oraz średniozaawansowanych A1, A2 i B1:

Zajęcia metodami bezpośrednimi (metoda Callana,
metoda Talk Talk English), kursy na poziomach
podstawowych oraz średniozaawansowanych A1, A2 i B1:

Opłata za 1 lekcję

Opłata miesięczna

Grupy:
Standard (6 – 11 osób) - £7
Medium (5 osób) - £8
Mini (4 osoby) - £9
Elite (3 osoby) - £10
Zajęcia indywidualne dla 2 osób - £15
Zajęcia indywidualne dla 1 osoby - £25

2 godziny zajęć w tygodniu:
Standard (4 – 11 osób) - £60
Elite (grupa 3 osobowa) - £85
Zajęcia indywidualne dla 2 osób - £120
Zajęcia indywidualne dla 1 osoby - £160
1 godzina zajęć w tygodniu:
Zajęcia indywidualne dla 2 osób - £60
Zajęcia indywidualne dla 1 osoby - £80

Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge,
Medical English, Business English oraz zajęcia na
poziomach zaawansowanych B2, C1, C2:
Opłata za 1 lekcję
Grupy:
Standard (6 – 11 osób) - £9
Medium (5 osób) - £10
Mini (4 osoby) - £12
Elite (3 osoby) - £15
Zajęcia indywidualne dla 2 osób - £20
Zajęcia indywidualne dla 1 osoby - £30

Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge,
Medical English, Business English oraz zajęcia na
poziomach zaawansowanych B2, C1, C2:
Opłata miesięczna
2 godziny zajęć w tygodniu:
Standard (4 – 11 osób) - £75
Elite (grupa 3 osobowa) - £125
zajęcia indywidualne dla 2 osób - £165
zajęcia indywidualne dla 1 osoby - £200
1 godzina zajęć w tygodniu:
Zajęcia indywidualne dla 2 osób - £85
Zajęcia indywidualne dla 1 osoby - £100

SKŁAD I LICZEBNOŚĆ GRUPY
Uczniowie nie mają wpływu na skład osób w grupie. Na
prośbę kursantów grupa Elite może być grupą zamkniętą, co
gwarantuje stały skład grupy.

W grupach standard uczniowie nie mają wpływu na skład
osób w grupie. Grupa Elite jest grupą zamkniętą, co
gwarantuje stały skład grupy.
W przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie standardowej
do mniej niż 4 oraz braku zgody pozostałych członków grupy
na zmianę statusu grupy na Elite, szkoła zastrzega sobie
prawo do tymczasowego zawieszenia zajęć do czasu
dołączenia do grupy osoby na podobnym poziomie.

URLOPY
Daty planowanych urlopów na kolejne miesiące muszą być
zgłoszone do 20-ego dnia danego miesiąca. Mogą Państwo
wpisać je na kartach 'Zgłoszone urlopy' dostępnych w salach
lekcyjnych, zgłosić daty urlopów lektorom lub przesłać
informacje na adres info@prolanguage.co.uk. Tylko zgłoszone
wcześniej terminy są podstawą do odliczenia należności za
nieobecności, zajęcia opuszczone w trakcie miesiąca nie będą
refundowane bez względu na powód nieobecności.

Urlopy nie są uwzględniane w opłacie za kurs, nie ma
obowiązku planowania i zgłaszania nieobecności.

TERMIN PŁATNOŚCI
Płatności za zajęcia należy dokonać z góry za następny
miesiąc. Pod koniec każdego miesiąca zostanie przesłana
Państwu drogą elektroniczną faktura za nadchodzący miesiąc
z uwzględnieniem dat poszczególnych zajęć w Państwa grupie
oraz planowanych przez Państwa i zgłoszonych wcześniej
urlopów.
W przypadku rezygnacji z kursu nie zwracamy za zapłacone
a niewykorzystane zajęcia.

Płatności za zajęcia należy dokonać z góry za następny
miesiąc. Przy rozpoczęciu kursu zostanie Państwu obliczona
płatność za zajęcia w tym miesiącu, następnie płatność jest
stała za miesiąc, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu.
Szkoła otwarta jest przez cały rok oprócz okresu świąt Bożego
Narodzenia (24 grudnia – 1 stycznia) i Wielkanocy (od piątku
do poniedziałku).
W przypadku rezygnacji z zajęć wymagany jest co najmniej
miesiąc wypowiedzenia. Zostanie wówczas Państwu
wystawiona faktura pro-rata za zajęcia w ostatnim miesiącu
uczestnictwa.

ZMIANA KOSZTU ZAJĘĆ
Zmiany wynikające z rezygnacji jednego z członków grupy z
kursu bądź dołączenia nowej osoby do grupy wchodzą zawsze
w życie wraz z nowym miesiącem, zarówno w przypadku
zmniejszenia ilości kursantów i zwiększenia kosztu jak i
odwrotnie.

Koszt zajęć nie ulega zmianie.

