
Regulamin  uczestnictwa w kursach  
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin uczestnictwa w kursach organizowanych przez 
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów BRATNIAK, zwane dalej 
Regulaminem stanowi dokument określający warunki uczestnictwa w 
kursach organizowanych dla klientów indywidualnych. 

2. Regulamin stanowi Umowę, zawieraną w momencie potwierdzania 
rejestracji. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. 
4. Kursant zobowiązany jest przed zapisaniem się na kurs do 

zarejestrowania się poprzez serwis www, czyli podania swoich danych 
osobowych poprzez utworzenie osobistego konta e-Student oraz 
aktualizacji tych danych niezwłocznie w przypadku każdej ich zmiany. 
Kursant obligatoryjnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych na potrzeby Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów 
Bratniak.  

5. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Studentów  i 
Absolwentów Bratniak, ul. Lwowska 7 lok. 2A, 00-6660 Warszawa. 

6. Ilekroć mowa w zasadach o Kursie należy przez to rozumieć zajęcia z 
jednego przedmiotu. 

Zapisy i płatności 
1. W celu zapisania się na wybrany kurs, osoba zainteresowana dokonuje 

rejestracji w serwisie e-Student. Rejestracja jest obowiązkowa i nie 
stanowi deklaracji uczestnictwa w kursie. Rejestracja jest w pełni 
darmowa. 

2. Poprzez konto e-Student, kursant ma dostęp do pełnej oferty kursów oraz 
możliwości rezerwacji miejsca i zapisu na wybrane kursy.  

3. Kursant może zapisać się na jeden lub więcej wybranych kursów. 
4. Kursant w ciągu 7 dni od daty zarezerwowania miejsca na kursie, 

potwierdza rezerwację miejsca na kursie poprzez wpłatę zaliczki w 
wysokości 100 zł za każdy zarezerwowany kurs.  

5. Zaliczka stanowi część opłaty za kurs. 
6. Brak wpłaty w wymaganym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. 
7. Pozostałą kwotę opłaty za kurs, Kursant wpłaca nie później niż na dwa 

tygodnie przed rozpoczęciem kursu w jednym z dwóch wybranych przez 
siebie wariantów: 
a) płatność jednorazowa 
b) płatność w ratach 

8. Poprzez płatność jednorazową rozumie się dokonanie opłaty 
podstawowej za kurs pomniejszonej o przysługujący rabat z tytułu 
płatności jednorazowej oraz o wartość wpłaconej wcześniej zaliczki.  

9. Poprzez płatność w ratach rozumie się płatność rozłożoną na trzy raty. 
Pierwsza rata pomniejszona o wartość zaliczki, płatna jest na dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Terminy płatności poszczególnych 
rat rozłożone są proporcjonalnie do długości trwania kursu.  

10. W przypadku, gdy rezerwacja miejsca na kursie odbywa się w terminie, w 
którym do rozpoczęcie zajęć pozostało mniej niż dwa tygodnie, Kursant 
zobowiązany jest do potwierdzenia rezerwacji niezwłocznie po jej 
dokonaniu poprzez wpłatę minimum pierwszej raty kursu lub wpłatę 
całości opłaty za kurs zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności, 
jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu. 

11. Kursant nabywa prawo do uczestnictwa w kursach, jeśli: 
a) dokonał rejestracji w serwisie e-Student, 
b) zaakceptował treść niniejszego regulaminu,  
c) opłacił zaliczkę i minimum pierwszą ratę za kurs lub całość opłaty. 

12. Opłata za kurs to cena kursu wynikająca z cennika obowiązującego w 
dniu zarezerwowania kursu po uwzględnieniu obowiązujących rabatów 
określonych w tej umowie. 

13. BRATNIAK zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych w 
przypadku opóźnienia w płatnościach. 

14. Kursant może zapisać się na kurs, który już się rozpoczął, wówczas 
opłata za kurs jest pomniejszona o koszt zajęć, które już się odbyły. 

15. Wszelkich wpłat Kursant dokonuje przelewem na numer rachunku 
bankowego BRATNIAKA podany na koncie e-Student lub gotówką w 
godzinach pracy biura. W przypadku płatności przelewem, datę 
dokonania płatności stanowi data zaksięgowania płatności na koncie 
BRATNIAKA.  

 
Organizacja zajęć 

1. Bratniak dokonuje przydziału do odpowiednich grup lekcyjnych w ramach 
wybranego przedmiotu zajęć oraz wybranego poziomu. 

2. Przydział do odpowiedniej grupy może uwzględniać ocenę jaką Kursant 
otrzymał w szkole z danego przedmiotu za ostatni semestr zajęć oraz 
profil klasy do której uczęszcza w szkole średniej. 

3. Kursant ma prawo przepisać się do innej grupy, która już rozpoczęła 
zajęcia, pod warunkiem spełnienia wymogów merytorycznych i 
organizacyjnych. O spełnieniu wymogów decyduje Kierownik Kursu na 
podstawie złożonego przez Kursanta podania na piśmie. 

4. BRATNIAK zastrzega sobie prawo do: 
a) przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu w stosunku do pierwotnie 

podanego terminu lub odwołania kursu jeżeli nie zgromadzi się 
odpowiednia liczba osób chętnych do uczestnictwa w kursie. W takim 
przypadku Kursantowi przysługuje zwrot całości wpłaconych opłat za 
dany kurs. 

b) zmiany miejsca odbywania zajęć, 

c) odwołania zajęć kursu, 
d) zorganizowania próbnych alarmów przeciwpożarowych, 
e) zorganizowania w czasie zajęć krótkiego spotkania dotyczącego 

spraw organizacyjnych, 
f) przeprowadzenia wizytacji metodyka na zajęciach kursu, bez 

uprzedniego poinformowania Kursantów, 
g) przeprowadzenia ankiety.  

5. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy BRATNIKA, BRATNIAK 
ma obowiązek zorganizować dodatkowe zajęcia w terminie możliwie 
najdogodniejszym dla Kursantów lub zwrócić Kursantom koszt 
odwołanych zajęć z wyjątkiem sytuacji, w której przyczyną odwołania 
zajęć była siła wyższa (np strajk, manifestacja, blokady policji lub innych 
służb, stany wyjątkowe, epidemiczne itp). 

6. W przypadku zmian w organizacji zajęć powstających w trakcie trwania 
kursu, BRATNIAK dołoży wszelkich starań by niezwłocznie poinformować 
o nich Kursantów Informacje te będą przekazane drogą telefoniczną lub 
za pośrednictwem poczty email, zgodnie z danymi kontaktowymi 
znajdującymi się na koncie e-Student. Jeśli przekazanie informacji w ten 
sposób okaże się niemożliwe, BRATNIAK nie ponosi za to 
odpowiedzialności. 

7. W przypadkach, gdy prowadzenie kursu w formie stacjonarnej nie jest 
możliwe, a wynika to z sytuacji nadzwyczajnych, dopuszcza się 
prowadzenie kursu w formie zdalnej z wykorzystaniem kanałów 
komunikacji on-line. 

8. BRATNIAK zobowiązuje się do pełnej realizacji programu nauczania 
przewidzianego dla poszczególnych kursów. 

9. BRATNIAK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste 
pozostawione przez Kursantów na terenie szkoły. 

 
Prawa i obowiązki Kursanta 

1. Kursant ma prawo do: 
a) korzystania z konta e-Student i jego zasobów, 
b) uzyskania Zaświadczenia o uczestnictwie w kursie, o ile opłacił cały 

kurs oraz uczestniczył w zajęciach, 
c) uzyskania informacji na temat kursu, w którym uczestniczy, jego 

programu, ilości przewidzianych godzin itp. 
d) zgłaszania na piśmie Kierownikowi  Kursu uwag merytorycznych 

organizacji kursu, w którym uczestniczy. 
2. Kursant, którego zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, 

wykazuje notoryczny brak zaangażowania w trakcie zajęć utrudniając  
tym pracę innym uczniom, może zostać skreślony z listy uczestników 
kursu. 

3. W przypadku skreślenia Kursanta z przyczyn podanych w punkcie 2, 
Kursantowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs. 

 
Rezygnacja z kursu 

1. Kursant poprzez konto e-Student może samodzielnie zrezygnować z 
zarezerwowanego przez siebie kursu, przed upływem terminu wpłaty 
wymaganej zaliczki.  

2. W późniejszym terminie niż podany w pkt.1 Kursant może zrezygnować z 
kursu jedynie poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej o 
wypowiedzeniu umowy pod rygorem nieważności.  

3. Jeżeli Kursant złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy: 
a) przed rozpoczęciem kursu, Kursant otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty 

na ten kurs w całości, 
b) po rozpoczęciu kursu, Kursant otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty na ten 

kurs pomniejszony o 100 zł zaliczki. W ramach potrąconej kwoty 100zł, 
własnością Kursanta pozostają wszystkie pomoce dydaktyczne, które 
Kursant otrzymał na rozpoczęcie zajęć, w tym książki, zeszyty itp. 

c) później niż po pierwszych zajęciach Kursantowi nie przysługuje zwrot 
opłaty za kurs. 

d) jeżeli kursant zapisał się na dwa kursy i na drugi z nich otrzymał rabat 
za drugi i kolejny przedmiot, w przypadku rezygnacji z pierwszego 
przedmiotu przyznany rabat na kolejny przedmiot ulega anulowaniu i 
kursant zobowiązany jest do dopłaty powstałej różnicy kwot. 

 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
mają przepisy kodeksu cywilnego. 


