AKS kursų taisyklės ir sąlygos

Vaikų/moksleivių kursų taisyklės:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mokėjimas atliekamas už visą kursą iš karto, ne vėliau nei likus trims darbo dienoms iki
pamokų pradžios. Vieta rezervuojama tik gavus apmokėjimą. Įmoka už vadovėlį (jei yra) gali
būti atlikta kartu su mokėjimu už kursą pavedimu arba grynais jau atvykus į pirmąją pamoką.
AKS bandomosios pamokos nerengiamos.
Vaikų/moksleivių praleistos pamokos nėra kompensuojamos, nebent atidedamos dėl sveikatos
sutrikimų, gavus atitinkamos institucijos išrašą dėl ligos.
Kursų dalyviai įsipareigoja pranešti mokytojui apie savo planuojamą nedalyvavimą pamokoje,
tam, kad mokytojas galėtų atitinkamai susiplanuoti pamokos veiklą.
Jei suplanuotoje grupinėje pamokoje susirenka 2 ar mažiau dalyvių iš grupės, galimas pamokos
nukėlimas bendru dalyvių ir mokytojo sutarimu.
Šventinėmis/nedarbo dienomis suplanuotos pamokos gali būti nukeliamos bendru kurso
dalyvių ir mokytojo sutarimu.
Vaikų/moksleivių pamokos atostogų metu gali būti nukeliamos bendru sutarimu, jeigu
pamoka rengiama per atostogas, tiems, kurie negali dalyvauti, pamoka nesiskaičiuoja.
Mokytojui susirgus/negalint vesti pamokos, gali būti paskiriamas pavaduojantis mokytojas
arba pamoka nukeliama.

Suaugusių kursų taisyklės:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mokėjimas atliekamas už visą kursą iš karto, ne vėliau nei likus trims darbo dienoms iki
pamokų pradžios. Vieta rezervuojama tik gavus apmokėjimą. Įmoka už vadovėlį gali būti
atlikta kartu su mokėjimu už kursą pavedimu arba grynais jau atvykus į pirmąją pamoką.
AKS bandomosios pamokos nerengiamos.
Praleistos suaugusiųjų grupinės pamokos nėra kompensuojamos, nebent atidedamos dėl
sveikatos sutrikimų, gavus atitinkamos institucijos išrašą dėl ligos, arba komandiruotės atveju,
gavus darbovietės patvirtintą įsakymą komandiruotei.
Kursų dalyviai įsipareigoja pranešti mokytojui apie savo planuojamą nedalyvavimą pamokoje,
tam, kad mokytojas galėtų atitinkamai susiplanuoti pamokos veiklą.
Jei suplanuotoje grupinėje pamokoje susirenka 2 ar mažiau dalyvių iš grupės, galimas pamokos
nukėlimas bendru dalyvių ir mokytojo sutarimu.
Lankant šnekamosios anglų kalbos kursus sertifikatas išduodamas išlankius ne mažiau kaip 24
pamokas.
Išlankius mažiau nei 75 % viso bendrinės anglų kalbos kurso, išduodamame sertifikate yra
pažymima, kad kursas buvo išlankytas tik iš dalies.
Šventinėmis/nedarbo dienomis suplanuotos pamokos gali būti nukeliamos bendru kurso
dalyvių ir mokytojo sutarimu.
Mokytojui susirgus/negalint vesti pamokos, gali būti paskiriamas pavaduojantis mokytojas
arba pamoka nukeliama.

Individualių kursų taisyklės:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mokėjimas atliekamas už visą kursą iš karto, ne vėliau nei likus trims darbo dienoms iki
pamokų pradžios. Vieta rezervuojama tik gavus apmokėjimą. Įmoka už vadovėlį (jei yra) gali
būti atlikta kartu su mokėjimu už kursą pavedimu arba grynais jau atvykus į pirmąją pamoką.
AKS bandomosios pamokos nerengiamos.
Praleidus individualią pamoką ir neinformavus mokytojo prieš 3 val. iki pamokos, pamoka
laikoma įvykusia ir pinigai negrąžinami.
Individualioje pamokoje gali dalyvauti du asmenys. Tokiu atveju pamokos kaina dalijama
perpus.
Individualios pamokos gali būti nukeliamos bendru sutarimu su mokytoja.
Prieš prasidedant individualiems kursams, dalyvis kartu su mokytoja turi suderinti kursų laiką
dvi savaites į priekį.
Mokytojui susirgus/negalint vesti pamokos, gali būti paskiriamas pavaduojantis mokytojas
arba pamoka nukeliama.

Pinigų grąžinimo sąlygos:
Įmoka už bet kurį kursą gali būti grąžinama tais atvejais, jei AKS nesugebėjo įvykdyti savo įsipareigojimų
deramai arba laiku: sutarta data nepaleido grupės ar nespėjo rasti mokytojo individualioms pamokoms,
jei dėl mokytojo ligos kursas nusikėlė ilgiau, nei mokiniui būtų tinkama, jei grupė nesusirinko ir nebuvo
paleista arba dėl kokių nors priežasčių buvo atšaukta jai jau prasidėjus. Jokiais kitais atvejais įmoka nėra
grąžinama.
Dovanų kuponai: visi dovanų kuponai, įsigyti AKS mokyklose, galioja vienerius metus nuo įsigijimo datos.
Per metus nepanaudojus kupono, įmoka negrąžinama, o kuponas laikomas negaliojančiu.

