
REGULAMIN SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH DLA PRACOWNIKÓW GRUPY DANONE 

REALIZACJA SZKOLENIA 
 

1. Zajęcia mają charakter ogólny lub biznesowy w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników. 
 

2. Do wyboru są języki: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, polski lub inny na 
życzenie uczestnika. 
 

3. Zajęcia odbywają się w siedzibach Grupy DANONE (grupowe) lub w innych miejscach 
wskazanych przez uczestnika czy lektora odpowiadające obu stronom (indywidualne) . 
 

4. Zajęcia dostępne są wg. poniższych opcji: 

 lekcje grupowe - od 2 do 6 uczestników zawierające: 10 zajęć x 90 minut  

 indywidualne – 10 zajęć x 90 minut (bezpośrednio z lektorem lub przez Skype) 

5. Uczestnicy szkoleń mają dostęp do dodatkowych materiałów do nauki własnej: 

 raz w miesiącu T- Room 

 Quzilet 

 

6. Przed rozpoczęciem nauki zostanie przeprowadzony Placement Test każdego uczestnika 

mający na celu określenie aktualnego poziomu znajomości języka angielskiego: 

 test on-line 

 rozmowa z audytorem (15-20 minut darmowej rozmowy po angielsku podczas której 

zostaną określone także preferencje co do grafiku i potrzeby szkoleniowe)  

7. Po przeprowadzonych Placement Testach zostaną utworzone grupy pod kątem poziomów i 
potrzeb szkoleniowych uczestników oraz potwierdzone grafiki. 

8. Na pierwszych zajęciach lektor przeprowadzi dodatkową analizę potrzeb i potwierdzi / ustali 
szczegółowy program nauczania, dopasowany do potrzeb uczestników. 

9. Szkoła zapewnia opiekę administracyjną i metodyczną. Opiekun administracyjny zapewnia 
wsparcie organizacyjne szkolenia, a opiekun metodyczny czuwa nad całym procesem szkolenia 
i jakością pracy lektorów. 

10. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanego lektora. 

11. Na zajęciach wykorzystywane są dodatkowe materiały dostarczone przez lektora. Zależnie od 
specyfiki szkolenia i potrzeb uczestników praca może opierać się wyłącznie na materiałach 
dodatkowych (bez podręcznika). Kurs przewiduje regularne powtórki całych bloków materiału. 

 

WARUNKI UDZIAŁU I PŁATNOŚCI 

12. Aby wziąć udział w szkoleniu należy: 

o Wypełnić formularz zapisu. 

o Zaakceptować niniejszy regulamin szkolenia. 

o Wypełnić test online oraz odbyć rozmowę telefoniczną z audytorem 



13. Po wypełnieniu formularza i teście uczestnik otrzyma informację o planowanym terminie 
rozpoczęcia zajęć oraz fakturę/zestawienie płatne w terminie do 7 dni przed planowanym 
rozpoczęciem szkolenia. 

14. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty z góry za cały pakiet. 

15. Cennik szkoleń z polskim lektorem: 

o Zajęcia grupowe - koszt ogółem_1320 zł (10 x 90 min lekcji):  

 kurs dwuosobowy - koszt dla jednego uczestnika 660 zł 
 kurs trzyosobowy - koszt dla jednego uczestnika 440 zł 
 kurs czteroosobowy - koszt dla jednego uczestnika 330 zł 
 kurs pięcioosobowy - koszt dla jednego uczestnika 264 zł 
 kurs sześcioosobowy - koszt dla jednego uczestnika 220 zł 

o Zajęcia indywidualne - koszt ogółem_1320 zł (10 x 90 min lekcji) 

W przypadku zajęć z native speakerem koszt ogółem 1640 zł.  

16. Dodatkowo uczestnik ponosi koszty zakupu podręcznika, jeśli jest wymagany w programie 
kursu. 

17. Zajęcia rozpoczynają się po zaksięgowaniu wpłat od wszystkich uczestników szkolenia  
w danej grupie. 

18. Lekcje w ramach zajęć grupowych będą się odbywać w lokalizacjach Grupy DANONE. 
Pracownicy chcący uczestniczyć w zajęciach samodzielnie odpowiadają za rezerwację sali i 
kontakt z lektorem (w tym jeśli to wymagane zgłaszanie lektora do ochrony, aby mógł wejść 
na teren obiektu). 

19. Lekcje można odwoływać z jednodniowym wyprzedzeniem (24 godziny przed planowanymi 
zajęciami), w przypadku lekcji w poniedziałek, do godz. 15.00 w piątek. Zajęcia które się nie 
odbyły z przyczyn leżących po stronie uczestników szkoleń, a nie zostały na czas odwołane 
traktowane będą jako zajęcia odbyte. Odwołanie następuje poprzez wysyłanie informacji na 
adres  i do wiadomości wszystkich członków grupy. 

 
 

KONTAKT DO ORGANIZATORA SZKOLEŃ:  

Zgłoszenia na szkolenia i wszystkie sprawy bieżące oraz organizacyjne prosimy kierować do  

Wioletty Janus/ adres e-mail:w.janus@jcl.pl/ telefon: +48 783 588 858 
 


