
REGULAMIN KURSU

I. Postanowienia ogólne
1. Akademia  Sztuki  Masażu  MENOS  z  siedzibą  w  Katowicach,  jest  placówką 

prowadzącą kursy  z  zakresu różnych form masażu.  Placówka posiada wpis  do 
ewidencji  prowadzonej  przez  Prezydenta  Miasta  Katowice,  jako  niepubliczna 
placówka  kształcenia  ustawicznego,  zaświadczenie  nr  8/2008  oraz  wpis  do 
rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
nr ewidencyjny: 2.24/00276/2008.
Placówka działa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 07 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi 
zmianami).

2. Regulamin  Kursu  obowiązuje  wszystkich  Kursantów  Akademii  Sztuki  Masażu 
MENOS.

II. Postanowienia szczegółowe
1. Uczestnikiem kursu może być tylko osoba pełnoletnia, która złożyła wymagane 

dokumenty oraz uiściła odpowiednią opłatę.
2. Niektóre  kursy  wymagają  wcześniejszej  znajomości  masażu  klasycznego. 

Informacja o tym podawana jest przy zapisie na konkretny rodzaj kursu.
3. Wymagane opłaty kursowe:

a. opłata wpisowa – traktowana jest jako zaliczka na poczet rozpoczynającego się 
kursu i odliczana jest od całkowitej kwoty kursu, opłata ta nie jest zwracana w 
razie rezygnacji z kursu.
b. całkowita opłata za kurs – opłaty tej można dokonywać jednorazowo lub w 
ratach, w czasie trwania kursu. 

4. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu.
5. Kurs  zakończony  jest  egzaminem  końcowym,  który  odbywa  się  w  formie 

praktycznej i teoretycznej - pisemnej.
Do egzaminu końcowego Kursant jest dopuszczony jeśli:
a. uzyska wszystkie wymagane zaliczenia praktyczne, podczas trwania kursu,
b. był obecny przynajmniej na połowie zajęć,
c. uiścił całkowitą opłatę za kurs.

6. Po  zdanym  egzaminie  końcowym  Kursant  otrzymuje  dokument  zgodnie  z 
wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki, dyplom ukończenia kursu oraz certyfikat 
w języku angielskim.

7. W  przypadku  niestawienia  się  na  egzamin  końcowy  lub  uzyskania  oceny 
niedostatecznej  istnieje  możliwość  zdawania  egzaminu  poprawkowego,  którego 
termin ustalany jest przez dyrektora Placówki, najpóźniej do dwóch tygodni od 
zakończenia kursu. 
Egzamin poprawkowy wiąże się z dodatkową opłatą za egzamin.

8. Kursant może zostać skreślony z listy kursantów lub niedopuszczony do egzaminu 
końcowego w przypadkach:
a. nieprzestrzegania regulaminu Placówki,
b. przyjścia na zajęcia w stanie nietrzeźwym 
(pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających),
c. zakłócania lub uniemożliwiania prowadzenie zajęć,
d. nieusprawiedliwionej nieobecności na ponad 50% zajęć,
e. nieopłacenia kursu. 

9. Osoba skreślona z listy kursantów, bądź rezygnująca z kursu na własną prośbę nie 
otrzymuje ani zwrotu opłaty za dotychczasowe szkolenie, ani żadnego dokumentu 
potwierdzającego uczestnictwo w kursie.

10.Cennik opłat kursowych, harmonogram kursów, oraz Regulamin Kursu dostępne 
są  w  biurze,  przy  ul.  Jagiellońskiej  5  lok  27  w  Katowicach,  oraz  na  stronie 
internetowej www.akademiamasazu.pl     

http://www.akademiamasazu.pl/

