PRANCŪZŲ KALBOS KURSŲ TAISYKLĖS 2019 m.

(Institutas pasilieka teisę taisykles keisti)

I. REGISTRACIJA
Prancūzų instituto Lietuvoje organizuojami prancūzų
kalbos kursai yra skirti visiems vyresniems nei trejų
metų amžiaus asmenims.
Norint užsirašyti į kursus, Jums reikia:
• Prancūzų instituto svetainėje prancuzuinstitutas.lt
užpildyti kursų registracijos anketą,
• jeigu reikia įsivertinti kalbos lygį - atlikti žinių
patikrinimo testą* ,
• laukti registracijos patvirtinimo, kurį gausite
elektroniniu paštu. Jame bus nurodyta paskaitų
pradžios data, paskaitų laikas, mokėtina suma ir
mokėjimo terminas,
• sumokėti už kursus. Jūsų registracija įsigalios
tik sumokėjus už kursus nurodytu laiku.
Nuolaidos yra taikomos moksleiviams, dieninio skyriaus
studentams, pensininkams, neįgaliems.
Būtina pateikti galiojantį dokumentą.
II. ŠVENTĖS
Per Lietuvos ir kai kurias Prancūzijos valstybines
šventes, remiantis Prancūzijos ambasados Lietuvoje
patvirtintu kalendoriumi, Prancūzų institutas Lietuvoje
nedirba. Neįvykusios paskaitos perkeliamos į bendru
grupės ir dėstytojo sutarimu pasirinktą dieną.
III. KURSŲ PAŽYMĖJIMAS
Jūs galite gauti dokumentą, įrodantį, kad lankėte
prancūzų kalbos kursus ir išlaikėte prancūzų kalbos
kursų baigiamąjį testą.
Jūsų žinias patvirtinantis dokumentas bus išduotas
tik tuo atveju, jei išlaikysite baigiamąjį egzaminą
ir/arba dalyvausite mažiausiai 75% paskaitų.

* Prancūzų kalbos žinių patikrinimo testas –
nemokamas.

IV. MOKĖJIMAS UŽ KURSUS
Už kursus mokama tik eurais bankiniu pavedimu į
Instituto sąskaitą:

VI. REGISTRACIJOS Į KURSUS ATŠAUKIMAS
1. Prašymą atšaukti registraciją į kursus būtina
pateikti iki kursų pradžios.
2. Jei prasidėjus kursams esate priversti jų atsisakyti,
įmoka už kursus yra grąžinama tik gavus
raštišką prašymą pirmąją kursų savaitę, ir
atskaičiavus 20% įmokėtos sumos.
Vėliau gauti prašymai dėl įmokos grąžinimo
nebenagrinėjami.

V. KURSŲ KAINOS IR TRUKMĖ
Bendrieji kursai (2,5 mėn., 50 akad. val.) ir
intensyvūs kursai (3 savaitės, 50 akad. val.):
• Pilna kaina: 210 €, po 3 sesijų: 189 €
•
Studentams,
moksleiviams,
pensininkams,
neįgaliems:
189 €, po 3 sesijų: 178,50 €

VII. KURSŲ ATŠAUKIMAS
Nesusirinkus pakankamam lankytojų skaičiui, Prancūzų
institutas Lietuvoje pasilieka teisę:
• už tą pačią kursų kainą pasiūlyti lankyti mini grupę,
• kursus atšaukti.
Institutas įsipareigoja lankytojus apie tai iš anksto
informuoti, pasiūlyti sumokėtą už kursus sumą grąžinti
arba perkelti ją į kitą kursų sesiją.

Prancūzų institutas Lietuvoje
Bankas: AB Luminor bank
Banko kodas: 21400
Sąskaitos numeris: LT59 2140 0300 0001 5172
Mokėjimo paskirtis: nurodyti kursų tipą
ir jūsų vardą/ pavardę.

Kursai 11–15 m. paaugliams
(3 mėnesiai, 60 akad. val.):
• Pilna kaina: 210 €, po 3 sesijų: 189 €
Kursai 7–10 m. vaikams
(3 mėnesiai, 40 akad. val.):
• Pilna kaina: 140 €, po 3 sesijų: 126 €
Mažųjų klubas (3–6 m.) (3 mėnesiai, 20 akad. val.):
• Pilna kaina: 75 €, nuolaidos netaikomos

Šeimos nuolaida: registruojantis į kursus vienu
metu, antram šeimos nariui taikomas mažesnis
tarifas. „Mažųjų klubui“ nuolaidos netaikomos.
Nuolaida atvedus draugą: taikoma Prancūzų
institute kursus jau lankiusiam asmeniui ir
jo atsivestam naujam lankytojui su sąlyga, kad abu
registruojasi į kursus vienu metu. „Mažųjų klubui“
nuolaidos netaikomos.
Individualūs kursai:
• 30 € / valanda (60 min), jei mokosi 1 žmogus
• 38 € / valanda (60 min), jei kartu mokosi 2–3
žmonės
• 54 € / valanda (60 min), jei kartu mokosi 4-5
žmonės

Dėmesio! Apie individualių kursų lankytojo

nedalyvavimą pamokoje informuoti Prancūzų
instituto Kursų skyrių ne vėliau kaip prieš 24
val., tokiu atveju pamoka perkeliama į kitą dieną be
papildomo mokesčio. Laiku nepranešus, užsiėmimas
laikomas įvykusiu (išskyrus ligos atvejus).

VIII. MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ
Prancūzų institutas Lietuvoje neatsako už pamestus
daiktus, vagystes, nuostolius ir žalą, patirtus dėl kitų
asmenų ar daiktų kaltės, nesvarbu, kokia būtų
priežastis.
IX. VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
Jei kursų lankytojo elgesys kenkia kursams ir
kitiems renginiams, toks asmuo išbraukiamas iš
sąrašų, o sumokėtos sumos negrąžinamos.

* Lankantiems kursus abonementas į mediateką yra
nemokamas.
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