Regulamin kursu języka hebrajskiego
obowiązujący osoby rozpoczynające zajęcia po 1 lipca 2016
Zapisy na kurs języka hebrajskiego przyjmujemy mailowo (schorr@jewish.org.pl), telefonicznie (tel.:
22 620 34 96) oraz osobiście, w siedzibie Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra (ul. Twarda 6, 00-105
Warszawa).
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty za kurs oraz wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego (dostępny w siedzibie Fundacji przed pierwszymi zajęciami). Osoby, które uczyły się
poza Fundacją mogą po uprzedniej konsultacji z nauczycielem kontynuować zajęcia w Fundacji.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 roku.

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 1 Przedmiot regulaminu
1. Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra jest organizacją pożytku publicznego, działa od 2003 roku.
2. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie przy ul. Twardej 6.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w kursach języka hebrajskiego.

§ 2 Definicje
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Słuchacz- osoba będąca uczniem szkoły
Semestr - czas trwania zajęć, 12 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu (w przypadku kursu intensywnego
letniego – od 8 spotkań po 3 godziny)
Raty- opłata za uczestnictwo w zajęciach rozkładana na dwie nieoprocentowane płatności
Lektor- nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie zajęć

Rozdział II
Zasady uczestnictwa w zajęciach

§ 3 Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. W kursie języka hebrajskiego może uczestniczyć każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione
warunki:
a) wypełnił Formularz Zgłoszeniowy
b) uregulował opłatę za zajęcia
c) stosuje się do zasad Regulaminu
d) bierze systematycznie aktywny udział w zajęciach.
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§ 4 Prawa i obowiązki Słuchaczy Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra
1. Koszt kursu stacjonarnego wynosi 580 złotych – cena ta obejmuje 12 spotkań po 1,5 godziny każde. Koszt
kursu wakacyjnego wynosi 580 złotych – cena ta obejmuje 8 spotkań po 3 godziny każde. Koszt zajęć
indywidualnych wynosi 100 złotych za 1,5 godziny.
2. Minimalna liczba uczestników zajęć grupowych wynosi 4 osoby. W przypadku większej grupy zainteresowanych
tym samym programem i poziomem zajęć Fundacja w miarę możliwości utworzy kolejną grupę.
3. Nowi słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg stopnia opanowania języka.
4. Każdy nowy Słuchacz przystępujący do zajęć na wyższym stopniu zaawansowania niż początkujący
zobowiązany jest do rozmowy, na podstawie której Lektorzy oceniają stopień opanowania języka i proponują
uczestnictwo w odpowiedniej grupie językowej.
5. Słuchacze, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach mają prawo uzyskać telefoniczną lub mailową informację
od Lektora dotyczącą przerabianego na zajęciach materiału.
6. Każdy Słuchacz ma prawo do jednych bezpłatnych konsultacji w semestrze. W przypadku nieobecności na
jednych zajęciach jest możliwość ustalenia z Lektorem dogodnego dla obu stron terminu.
7. W szczególnej sytuacji, raz w semestrze, grupa, po uzgodnieniu z Lektorem może przełożyć termin zajęć.
8. W szczególnych sytuacjach (takich jak np. choroba Lektora) zajęcia mogą zostać odwołane w trybie
natychmiastowym. W takim przypadku Słuchacze zostaną poinformowani telefonicznie, odpowiednia informacja
zostanie rozesłana do Słuchaczy również drogą mailową. Kurs ulega w takim wypadku przedłużeniu o kolejny
tydzień.
9. Obowiązkiem Słuchacza jest punktualne przychodzenie na zajęcia ☺.

Rozdział III
Opłaty kursowe oraz materiały do zajęć
§ 5 Sposoby płatności
1. Opłatę za kurs językowy należy wnieść przed pierwszymi zajęciami: gotówką w siedzibie Fundacji lub
przelewem na konto Fundacji: 04 1240 1024 1111 0010 0577 2107 (Bank PEKAO SA) w tytule wpisując płatność
za kurs oraz imię i nazwisko Słuchacza.
2. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie nieoprocentowane raty. Słuchacze
korzystający z ratalnego systemu płatności zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat – pierwsza rata
przed pierwszymi zajęciami (patrz punkt pierwszy), druga – najpóźniej po czwartych zajęciach.

§ 6 Rabaty
1. Osoby, których bliska rodzina otrzymała medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata mogą uczestniczyć w
kursach bezpłatnie.

§ 7 Materiały kursowe
1. Wszystkie materiały do nauki Słuchacze otrzymują w ramach opłaty za kurs.
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Rozdział IV

Informacja o Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z
ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której
dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych
osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane
bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra z siedzibą w
Warszawie. Adres: ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa, KRS: 0000184858.
2. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w wyniku dotychczasowej współpracy. Dane te zostały
zebrane między innymi podczas zapisów na kursy języka hebrajskiego, zapisów na otrzymywanie
wiadomości o wydarzeniach organizowanych przez naszą Fundację oraz podczas składania zamówień
na publikacje wydane przez Fundację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu,
adres e-mail).
3. Państwa dane są przetwarzane w celu:
- informowania o kursach języka hebrajskiego;
- zawiadamiania o wykładach/warsztatach/wystawach i innych wydarzeniach organizowanych
przez Fundację;
- zawiadamiania o działalności Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra (wysyłanie sprawozdań,
informacji o 1% dla OPP);
- informowania o nowych wydawnictwach Fundacji;
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Państwa żądania ich
usunięcia lub rezygnacji z otrzymywania informacji o działalności Fundacji.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające na podstawie przepisów
prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do
tych danych.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia
ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z naszej bazy, sprostowania lub ograniczenia
ich przetwarzania – prosimy o kontakt: pocztą tradycyjną (Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra, ul.
Twarda 6, 00-105 Warszawa) lub elektroniczną (schorr@jewish.org.pl).
Uczestnik kursu:
Mail:
Telefon kontaktowy:
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