Regulamin kursów organizowanych przez
PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy z siedzibą w Białymstoku.
1. Dokonanie zapisu na kurs odbywa się po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
2. Po utworzeniu grupy, wszyscy jej członkowie zobowiązani są uiścić opłatę za kurs na konto
PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy.
3. Cena kursu uwzględnia zaplanowaną liczbę godzin, materiały dydaktyczne przygotowane
przez wykładowców, udostępniane w wersji papierowej bądź elektronicznej, jak i egzamin
próbny (w sytuacji gdy egzamin taki przewidywany jest w programie kursu).
4. Opłata za kurs wnoszona jest w całości przed rozpoczęciem kursu lub w dwóch ratach,
zgodnie z zapisami umowy uczestniczenia w kursie.
5. Opłata za kurs nie obejmuje opłaty za międzynarodowy egzamin językowy, egzamin
państwowy bądź inny potwierdzający uprawnienia chyba, że organizowany jest we
współpracy z upoważnioną instytucją. Uczestnictwo w kursie nie jest równoznaczne z
obowiązkiem przystąpienia do egzaminu.
6. Organizator gwarantuje zachowanie należytej staranności w prowadzeniu zajęć i
przygotowywaniu słuchacza do egzaminu, nie może jednak zagwarantować jego zdania.
7. Dokonanie opłaty (lub pierwszej raty opłaty) za kurs jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu oraz innych obowiązujących w PROTINUS Ośrodku Szkoleniowo Badawczym przepisów dotyczących kształcenia i odpłatności za kształcenie.
8. Kandydaci przyjmowani są na kurs według kolejności zgłoszeń, dokonanych zgodnie z pkt.1.
9. W sytuacji gdy planowana do uruchomienia grupa nie może powstać z powodu
niewystarczającej liczby uczestników, Organizator może zaproponować słuchaczowi
uczestnictwo w innej grupie.
10. W przypadku nieuruchomienia kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora
lub z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, słuchaczowi przysługuje zwrot
wniesionej opłaty.
11. Zajęcia na kursach odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 2 lub 3 godziny lekcyjne
(jednostki 45-minutowe), z wyłączeniem świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
Szczegółowy harmonogram zajęć dla danego kursu zostaje określony przez Organizatora
przed jego rozpoczęciem.
12. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania zajęć według schematu
odmiennego niż określony w pkt. 11.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wykładowcy w trakcie trwania kursu z
ważnych powodów organizacyjnych.
14. W przypadku nieobecności wykładowcy, Organizator zapewnia zastępstwo, zastrzegając
sobie jednocześnie prawo do odwołania zajęć oraz odrobienia ich w ustalonym ze
słuchaczami terminie.
15. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniej niż wskazana w
ofercie kursu na stronie www.protinus-szkolenia.pl, Organizator zastrzega sobie prawo do
rozwiązania grupy i przeniesienia słuchaczy do innych grup na tym samym poziomie lub do
rozwiązania grupy z dokonaniem proporcjonalnego zwrotu słuchaczom wniesionej opłaty.
16. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia się słuchacza do innej grupy
w trakcie trwania kursu, przy czym jest to uwarunkowane istnieniem w danej grupie wolnego
miejsca. Przeniesienie do grupy o innym poziomie wymaga również konsultacji z wykładowcą
prowadzącym zajęcia w grupie docelowej.
17. W przypadku istnienia wolnych miejsc możliwe jest dołączenie w trakcie trwania kursu do
określonej grupy – w takiej sytuacji słuchacz dokonuje zapłaty za zajęcia, które pozostały do
zrealizowania do zakończenia kursu.
18. W przypadku zmiany grupy słuchacz nie może żądać zwrotu opłat za zajęcia, podczas
których materiał będzie powtarzany w stosunku do pierwotnego kursu.

19. Słuchacz nie ma wpływu na dobór oraz zmiany innych słuchaczy w grupie.
20. Nieobecność słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za kurs,
niezależnie od czasu trwania nieobecności i jej przyczyny.
21. W przypadku rezygnacji słuchacza z dalszego uczestnictwa w kursie oraz w przypadkach
określonych w umowie, nie przysługuje mu zwrot opłaty. Wniesione opłaty, za które
Słuchacz nie otrzymał świadczenia wzajemnego w formie kursu, z przyczyn określonych w
zdaniu pierwszym niniejszego punktu lub w umowie, zostają zaliczone na poczet
odszkodowania należnego Organizatorowi z tytułu niewykonania przez słuchacza umowy o
naukę na kursie oraz zatrzymane w formie kary umownej.
22. W przypadku konieczności przerwania kursu przez słuchacza z ważnych przyczyn,
Organizator może zaproponować jego kontynuację w późniejszym terminie, od momentu, w
którym kurs został przerwany, w ramach poniesionej opłaty (w tej sytuacji zwrot wniesionej
opłaty nie następuje). Warunkiem jest dołączenie słuchacza do grupy liczącej wymagane
minimum osób.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru rzeczy, należące do
słuchaczy.
24. Z chwilą zapisu na kurs i akceptacji regulaminu Strony przyjmują że została zawarta umowa
uczestniczenia w kursie.

