Регламент на Чешкия център
за провеждане на курсовете по чешки език
Записване
В курсовете, организирани от Чешкия център, могат да се запишат ученици
над 15 години и възрастни.
Всеки желаещ се записва доброволно в избрания от него езиков курс, като
попълни заявка и заплати сумата за учебна такса и учебни помагала.
Координаторът на курсовете консултира желаещите, изучавали вече езика,
при избора на подходящ курс.
Сроковете за записване и заплащане на учебната такса и учебните
помагала се обявяват на страницата на Чешкия център в интернет, раздел
Езикови курсове.
Записването се смята за реално след заплащане на учебната такса и
учебните помагала. При заплащане по банков път таксата за банковия
превод е за сметка на курсиста.
В случай че не се събере необходимият брой курсисти, за да се формира
група, внесената сума се възстановява в пълен размер.
Учебни помагала
Учебните помагала – учебници и учебни тетрадки, се заплащат
допълнително. Всеки курсист трябва да разполага със собствен комплект
учебни помагала. Не се допуска използването на ксерокопирани учебници
и учебни тетрадки.
Сумата за учебниците и учебните тетрадки се внася заедно с учебната
такса. Закупените учебни помагала се раздават на курсистите на първото
занятие.
Организация и провеждане на курсовете
Броят на курсисти в група е от 5 до 12 човека. При записани по-малко от 5
курсисти група не се формира.
В дните на официални празници курсовете не се провеждат и часовете се
вземат в дни, определени от координатора след консултация с

преподавателя. В случай на отсъствие на преподавател се осигурява
наваксване на часовете или заместник.
Отсъствията на курсистите се отбелязват от преподавателя. Всяко
отсъствие се отразява върху обучението на курсиста и може да го
затрудни, но това не задължава преподавателя да повтаря материята и да
дава извънредни часове.
Ако курсист с неуместното си поведение пречи на останалите в групата или
на преподавателя за ефективното провеждане на обучението, то той губи
правото да посещава занятията. В този случай внесената от курсиста такса
не се възстановява.
Приключване на курса и издаване на удостоверение
Курсът се смята за успешно приключил, ако курсистът има минимум 60%
посетени занятия. Издава му се удостоверение за завършен курс, което
съдържа информация за продължителността и периода на курса, както и
името на преподавателя.
Отказ от курс
Всеки курсист има право на отказ от заявения курс, но не по-късно от
седем дни преди започването на занятията. В този случай се възстановява
цялата внесена от курсиста сума.
Ако по причина, независеща от Чешкия център, курсист не може да
посещава курса, който е записал, внесената сума не се възстановява.
Защита на личните данни
С попълването на заявка за участие в курс по чешки език желаещите дават
съгласието си администрацията на Чешкия център да записва и обработва
личните им данни по електронен път с цел записване, отчитане и
провеждане на курсовете.
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