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Regulamin 
rezerwacji elektronicznych

dla usług dydaktycznych świadczonych przez
Österreich Institut Polska sp. z o.o.

§ 1

Działalność Österreich Institut Polska sp. z o.o.

Österreich Institut Polska Sp. z o.o. (dalej zwana ÖI) z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 

37, 00-108 Warszawa, NIP 525-21-30-851, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000063013, prowadzi działalność gospodarczą, w ramach 

której świadczy usługi dydaktyczne obejmujące prowadzenie kursów językowych oraz 

przeprowadzanie egzaminów.

§ 2

Usługi dydaktyczne ÖI

1. ÖI oferuje usługi dydaktyczne w postaci kursów językowych prowadzonych w grupach

kursowych liczących od 2 do 10 osób w zależności od typu kursu, o określonym 

poziomie zaawansowania językowego.

2. ÖI oferuje usługi dydaktyczne w postaci przeprowadzania egzaminów ÖSD oraz EBC*L 

w grupach egzaminacyjnych obejmujących ustalaną przez ÖI liczbę osób 

egzaminowanych.

3. W ramach oferowanych usług dydaktycznych ÖI umożliwia osobom chcącym skorzystać 

z tych usług dokonywanie wcześniejszych rezerwacji. Rezerwacja daje prawo do 

korzystania z usługi dydaktycznej polegającej na uczestniczeniu w kursie lub w 

egzaminie w danej grupie oraz w danym czasie, pod warunkiem utworzenia danej grupy 

kursowej lub egzaminacyjnej, spełnienia kryteriów uczestniczenia w kursie lub w 

egzaminie oraz pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy o świadczenie danej 

usługi i opłacenia. 

4. Dokonanie rezerwacji jest nieodpłatne i skutkuje jedynie tym, że osoba jej dokonująca

zostanie uwzględniona przez ÖI  przy organizowaniu grup kursowych i egzaminacyjnych 
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jako uczestnik danej grupy, pod warunkiem, że grupa ta zostanie utworzona. W wypadku 

braku wystarczającej liczby osób zainteresowanych wzięciem udziału w kursie lub 

egzaminie, ÖI  ma prawo nie utworzyć grupy, co skutkuje wygaśnięciem rezerwacji.

5. Dokonanie rezerwacji nie rodzi po stronie osoby rezerwującej roszczenia o świadczenie 

na jej rzecz usługi dydaktycznej. Rezerwacja ma charakter jedynie informacyjny i ma na 

celu umożliwienie ÖI  tworzenie grup kursowych lub egzaminacyjnych w liczbie 

odpowiadającej zainteresowaniu klientów. Rezerwacja nie rodzi skutków umowy 

przedwstępnej o świadczenie usług edukacyjnych.

§ 3

Dokonywanie rezerwacji

1. Rezerwacji dokonuje się poprzez witrynę internetową ÖI  prowadzoną pod adresem 

WWW.WROCLAW.OEI.ORG.PL , na której udostępniany jest system rezerwacji.

2. Rezerwacji dokonuje się w ten sposób, że rezerwujący dokonuje wyboru usługi, którą 

jest zainteresowany, oznaczając rodzaj kursu lub egzaminu, semestr, w którym usługa 

miałaby być świadczona, poziom zaawansowania językowego oraz podając swoje dane 

obejmujące imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail oraz 

numer telefonu.

3. Rezerwacja może zostać dokonana również w sytuacji, w której osobą uczestniczącą w 

kursie ma być osoba inna niż rezerwujący, w szczególności małoletni, którego 

rezerwujący jest przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym.

4. Dokonanie rezerwacji jest uzależnione od potwierdzenia zapoznania się oraz akceptacji 

niniejszego Regulaminu, czego rezerwujący dokonuje oznaczając odpowiednie pole w 

systemie rezerwacji.

5. Dokonanie rezerwacji jest uzależnione od udzielenia zgody na przetwarzanie przez ÖI 

danych osobowych rezerwującego w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji, tj. 

uwzględnienia rezerwującego w danej grupie kursowej lub egzaminacyjnej. Zgody na 

przetwarzanie danych osobowych rezerwujący udziela oznaczając odpowiednie pole w 

systemie rezerwacji.

§ 4
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Rezygnacja z rezerwacji

1. Rezerwujący może w każdym czasie zrezygnować z rezerwacji, informując o tym ÖI

telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail na adres wroclaw@oei.org.pl. 

2. Niezawarcie umowy o świadczenie danej usługi dydaktycznej najpóźniej na 5 dni 

roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu lub terminem egzaminu jest równoznaczne 

z rezygnacją z rezerwacji.

§ 5

Warunki świadczenia zarezerwowanej usługi

1. Świadczenie zarezerwowanej usługi na rzecz rezerwującego jest uzależnione od:

a. utworzenia przez ÖI grupy kursowej lub egzaminacyjnej, której dotyczyła 

rezerwacja;

b. zakwalifikowania przez ÖI  rezerwującego lub osoby, na rzecz której dokonana 

została rezerwacja, do danej grupy kursowej lub egzaminacyjnej, poprzez 

weryfikację poziomu znajomości języka obcego tej osoby;

c. zawarcia przez rezerwującego umowy o świadczenie usługi dydaktycznej 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu lub terminem 

egzaminu.

2. Umowa o świadczenie usługi dydaktycznej zawierana jest na piśmie w siedzibie ÖI  lub 

Oddziału ÖI  i do umowy tej nie mają zastosowania przepisy o zawieraniu umów na 

odległość.

§ 6

Postanowienia pozostałe

1. ÖI  zastrzega sobie prawo oferowania usług nieobjętych możliwością rezerwacji.

2. Umożliwienie dokonania rezerwacji nie stanowi złożenia przez ÖI  oferty zawarcia 

umowy o świadczenie usług dydaktycznych ani jakiejkolwiek innej umowy. Oferta ÖI 

w zakresie usług dydaktycznych jest dostępna na witrynie internetowej ÖI  pod adresem 

http://www.wroclaw.oei.org.pl/pl/warunki-uczestnictwa/. 




