

VARŞOVA TIP ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL MERKEZİ LEHÇE DİLİ ve KÜLTÜRÜ YAZ OKULU KAYIT ŞARTLARI VE KOŞULLARI 


	Lehçe Dili ve Kültürü Yaz Okulu tarafından düzenlenen Lehçe Dili ve Kültürü kursunun kayıt bitiş tarihi, kurs başlangıcından bir önceki gündür. Kurslarımız Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında başlayacaktır.
	Okulumuzca düzenlenen kurslara kayıt olmak isteyenler Varşova Tıp Üniversitesi Yabancı Dil Merkezi’nde kayıtlarını yaptırabilirler.
	Polonya harici ülkelerin vatandaşları ve herhangi diğer bir ülkenin de vatandaşlığına sahip olan Polak vatandaşları da kursumuza katılabilirler. Katılımcılarımız on sekiz yaşında veya on sekiz yaşından büyük olmalıdırlar. 
	Kursa katılmak isteyenler, aşağıda istenenleri kursumuza teslim etmekle yükümlüdürler: 

	imzalı başvuru formu;
	kişisel bilgilerinin kayıt sürecinde  kullanımına izin verdiğine dair beyanname;
	kursa katılımını engelleyici herhangi bir sağlık durumu olmadığına dair bir beyanname;
	kaza sigortası olduğuna dair beyanname; ( katılımcılar kaza sigortalarını kendileri yaptırmalıdır.)
	katılımcının yaşını doğrulayıcı nitelikte bir dökümanın kopyası (kimlik belgesi, pasaport).

	Başvurular okulumuza ulaştığı zaman okulumuz, başvuru sahiplerine eposta yoluyla başvuru onayı gönderecektir. Katılımcılarımız bu onay belgelerini derslerin ilk gününde yanlarında getirmelidirler.
	Başvurular; toplam kurs ücretinin bir kısmını oluşturan 300 zlotilik ön ödemenin yapıldığına dair kanıt belgesini içermelidir. Ön ödemenin okulumuz tarafına yapılmaması durumunda, kurs adayının rezervasyonu iptal edilecektir.  
	Kurs adayları, kurs ücretinin geri kalan kısmını kurs başlangıcından en geç bir gün önceye kadar ödemiş olmalıdırlar.
	Tüm ödemeler, Varşova Tıp Üniversitesi Yabancı Dil Merkezi tarafından oluşturulmuş olan banka hesabına herhangi bir bankadan yatırılmalıdır. Okulumuz nakit ödeme Kabul etmemektedir. Tüm banka işlem masrafları katılımcıya aittir.
	Kurs parasının geri ödenebileceği durumlar; 

	Kurs adayının, vize başvurusunda tüm koşulları sağlamasına rağmen vize alamaması durumunda, kurs adayı eposta yoluyla ilgili Polonya Cumhuriyeti Konsolosluğu’ndan alınmış yazılı ret kararını okulumuz tarafına ulaştırmalıdır.
	Kurs adayının, tıbbi rapor ile ispatlanmış bir sağlık durumu veya diğer ispatı mümkün olağanüstü hal durumundan dolayı kurstan çekilmesi. Olağanüstü halin ispatı, olayın gerçekleştiği bölgedeki Polonyalı diplomatik merciler tarafından verilmiş olmalıdır.

	Geri ödenemesi yapılacak olan kurs ücretleri, kurs adayı tarafından belirlenen hesap numarasına gönderilecektir. 
	Katılımcının kurstan erken ayrılması durumunda herhangi bir geri ödeme söz konusu olamaz. 
	Temmuz, Ağustos ve Eylül olmak üzere üç kursumuza da kabul edilecek öğrenci sayısı maksimum  300 olarak belirlenmiştir.
	Okulumuz, kârının %10’unu promosyonel aktivite ve kayıt süreci gibi faaliyetler için bölüştürme hakkına sahiptir.
	Varşova Tıp Üniversitesi Yabancı Diller Merkezi Başkanı Lehçe dil kursunda öğretilecek olan kitapların seçim kriterlerini belirleyebilir ve kitapların alınacağı basım evleriyle kitap alım sözleşmesini imzalayabilir.


