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English / Courses of Polish as a foreign language, autumn schedule: fees and policy
Polski / Kursy języka polskiego jako obcego, harmonogram jesienny: opłaty i regulamin
Autumn classes
1.
2.
3.

 Open courses
Mon. & Wed., 19:00-20:30, beginners; 19.11.2018-30.01.2019, 36 classes, 684 zł
Mon. & Thu., 8:00-10:30, beginners; 20.11.2018-31.01.2019, 54 classes, 1026 zł
Sat., 9:30-12:30, B1+, 75 zł per an appointment, one month advance payment
 The courses tailored to specific needs for companies or organized groups
Basic price is 19 zł per 45 minutes per person in the group of 4 participants. We are open to negotiate the price,
depending on circumstances like: number of hours ordered, duration of the contract, location, number of
participants, etc.
Kursy jesienne

1.
2.
3.

 Kursy otwarte
Pon. i śr., 19:00-20:30, początkujący; 19.11-30.01, 36 lekcji, A1-1/4, 684 zł
Pon. i czw., 8:00-10:30, początkujący, 20.11-31.01, 54 lekcje, A1-1/3, 1026 zł
Sob., 9:30-12:30, B1+, 75 zł za spotkanie, płatność miesięczna z góry, na początku miesiąca
 Kursy szyte na miarę, dopasowane do potrzeb, dla firm i grup zorganizowanych
Bazowa cena to 19 zł za 45 minut za jednego uczestnika w grupie 4-osobowej. Jesteśmy otwarci, żeby
negocjować cenę, zależnie od takich warunków jak np. liczba godzin, okres umowy, =, lokalizacja, liczba
uczestników.
Why is it worth to choose our school?
1. We organize courses in small groups, up to 6 people, for the price of big standard group - from 19 zł/class
hour.
2. Books and educational materials are included.
3. Loyalty program – 10% discount for continuation: for you and the one to whom you will recommend our
school.
4. All courses are comply with program of state examination of Polish as a foreign language.
5. Perfect location, 3 minutes walk from Ratusz Arsenał metro station (address: Warszawa, Długa 29 room 209,
2nd floor).
Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

1.
2.
3.
4.
5.

Organizujemy kursy w małych grupach (maksymalnie 6 osób w grupie) w cenie, w jakiej organizowane są kursy
w standardowych, dużych grupach – od 19 zł za lekcję.
Książki i inne bazowe materiały edukacyjne są w cenie kursu.
Oferujemy program lojalnościowy – 10% zniżki na kontynuację kursu dla uczestnika, a także dla jednej osoby,
której zarekomendują Państwo naszą szkołę.
Programy kursów są zgodne z wymaganiami państwowej certyfikacji.
Doskonała lokalizacja, 3 minuty pieszo od metra Ratusz Arsenał: Warszawa, ul. Długa 29 pokój 209 (2. piętro).
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Policy
1.

2.

1.
2.

I.
Fees
All classes has to to be paid in advance, at least in 5 days before the course starts. Payment by the
invoice issued by Recipe for Polish. The invoice is sent by e-mail or delivered personally by
representative of the school.
The educational materials will be delivered without an additional payment to all participants of the
courses longer than 3 months.
II.
Cancellation
There is no money return in case of absence of the student(s).
In case of sickness of the teacher or cancellation of the class by the school for any other reason – the
school guarantees, that classes will be held on different date and gives 2 alternative terms.. If it is not
possible to postpone the classes, school will give the money back.
III.
Teachers
All classes are conducted by experienced and qualified teachers of Polish as a foreign language.
Recipe for Polish is doing their best to keep high level of the service. Students who would like to
share any comments or ask any questions regarding quality of our classes are asked to send a request
immediately.
IV.
Images of the students in social media and WWW (pictures and movies)
The students who DO NOT agree to be photographed and to upload pictures with their image into
social media channels of Recipe for Polish (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google services) and on
www.RecipeforPolish.pl are asked to report this fact before the course starts or at the beginning of
every single photo sessions.
V.
Personal data
The school Recipe For Polish gathers personal data of the students for informational and
organizational reasons only.. In case of people, who agreed for receiving marketing information in
another document (paper form or contact form on WWW) – also for marketing reasons. All
customers and people who keep contact with our school have the right to ask for cancellation or
modification of their data – anytime they ask. Data administrator is a company: "Tomasz Wegner.
Przepis na polski" ul. Przasnyska 20/20, 01-756 Warszawa, NIP number 8762313055.
VI.
Contact with Recipe for Polish
You can contact us: via contact form at WWW, via e-mail office@recipefopolish.pl, by phone:
695931782 or personally, after asking for an appointment.
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Regulamin
3.

4.

3.
4.

I.
Opłaty
Płatność za kurs następuje z góry, najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu, na podstawie rachunku
dostarczonego e-mailem lub osobiście przez przedstawiciela szkoły Recipe for Polish. Płatność
jednorazowa za cały kurs obowiązuje dla kursów 1 i 2, a płatność za miesiąc z góry – dla kursu 3.
Szkoła zapewnia materiały edukacyjne w cenie kursu dla uczestników wszystkich kursów trwających
dłużej niż
3-miesiące.
II.
Odwoływanie zajęć
Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności uczniów na zajęciach.
W przypadku choroby lektora lub innych wypadków losowych, które spowodują odwołanie zajęć z
winy szkoły – w pierwszej kolejności podejmuje się próbę przełożenia zajęć. Szkoła, w porozumieniu
ze słuchaczami, ma obowiązek zaproponować 2 alternatywne terminy. Jeśli, mimo podjętej próby,
nie istnieje możliwość zmiany terminu – szkoła zwróci pieniądze za lekcję, która się nie odbyła.
III.
Kadra
Zajęcia prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani lektorzy języka polskiego dla cudzoziemców.
Recipe for Polish stara się zapewnić jak najlepszy poziom edukacji. W przypadku wszelkich uwag lub
pytań związanych z pracą naszej szkoły i naszych lektorów, prosimy o niezwłoczny kontakt.
IV.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (fotografia i film)
Słuchacze, którzy NIE wyrażają zgody na wykonywanie fotografii i filmów z ich wizerunkiem, które
mogą być umieszczone na portalach społecznościowych Recipe for Polish (Facebook, Instagram,
LinkedIn, serwisy Google) oraz na stronie internetowej www.RecipeforPolish.pl – proszeni są o
poinformowanie szkoły przed rozpoczęciem kursu lub każdorazowo podczas wykonywania zdjęć lub
filmów.
V.
Dane osobowe
Szkoła Recipe For Polish gromadzi dane na potrzeby kontaktu ze słuchaczami i organizacji zajęć z
języka polskiego jako obcego. W przypadku osób, które wyraziły na to zgodę, dane mogą służyć do
bezpośredniego kontaktu w celach marketingowych. Każdemu klientowi i potencjalnemu klientowi
przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, gromadzonych przez szkołę, ich modyfikacji
lub usunięcia. Administratorem danych jest firma "Tomasz Wegner. Przepis na polski" zarejestrowana
pod adresem: ul. Przasnyska 20/20, 01-756 Warszawa o numerze NIP 8762313055.
VI.
Kontakt ze szkołą Recipe for Polish
Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy na www lub e-mailem: office@recipefopolish.pl,
telefonicznie: 695931782 lub osobiście, po wcześniejszym umówieniu.

