
Språkskolen 
russisk.no &METODIUS 
A. Påmeldingsbetingelser 

1. Påmelding på kurs ved Språkskolen russisk.no &METOIUS DA er 

bindende og gjelder fra det tidspunkt Språkskolen har kommunisert 

kandidaten at han/hun er registrert ved ett av skolens kurs. 

2. Du kan registrere deg i skriftlig form via skjema fra Språkskolens nettsider 

eller via epost til skolens adresse <etmetodius@russisk.no>

3. Du må også angi at du har lest og godtatt påmeldingsbetingelsene. 

4. Når du melder deg på via Språkskolens nettsider har du angrerett. 

Angrerett vil si at du senest 3 dager før kursstart kan trekke deg fra kurset 

uten nærmere begrunnelse. Dersom du vil bruke angreretten, må du 

sende beskjed til skolens epost adresse <etmetodius@russisk.no> senest 

den dagen fristen utløper. 

B. KURS 

1. Påmeldingen er avhengig av ledig plass på kurset. Bare én påmeldt i seg 

selv er ikke grunn til å avlyse kurset. Kursene har et «tak» som henger 

sammen med ledige lokaler, kursnivå mm. 

2. Til nyegynnerkurs kan du melde deg inn i løpet av 2 første uker etter 

kursstart under forutsetning at du sammen med lærer finner tidspunkt for 

at du blir orientert i resten av gruppen har fått allerede undervisning i.  Du 

betaler full kurspris. 

3. For å melde seg på kurs i høyere nivå enn nybegynner skal du ta kontakt 

med skolen. Som regel vil lærer foreslå at du skal ta en innkomsttest for å 
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finne en riktig gruppe.

4. Hvis kurset utsettes, vil betalingsfrist forlenges. Hvis du ønsker å melde 

deg av kurset, er det viktig at du gir beskjed om dette før 

registreringsbekreftelse sendes ut. Etter bekrevtelsen er utsendt, er alle 

påmeldinger bindende, og avmeldingsbetingelser i dette dokumentet er 

gjeldende (da blir det en referanse til paragraf A1).

5. Hvis et kurs blir avlyst før oppstart vil innbetlat kursavgift for de avlyste 

timene refunderes i sin helhet. Hvis noen timer er mottat, returneres tilbake

resterende penger. 

C. KURSMATERIELL 

1. Kursbøker for nybegynnere og i alle grupper i nivå A1 gis av lærer i første 

kurstime. Materialer for nybegynnere er Språkskolens produkt og 

faktureres for i samme faktura som gjelder for kursing. 

2. Kursmaterialer for  andre nivåer kjøpes eller distribueres gratis på skolen.

D. OPPMØTE OG KURSBEVIS  

1. Du er forventet å delta på 100% av kurset.
Kursbevis for gjennomført undervisning vil gis på oppfordring fra 
deg. 

2. Kursbevis vil dateres og signeres, og angi nivå, antall timer, 
eventuelle tester og testresultater samt ekstratimer studenten har 
gjennomført. 

E BETALING  
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1. Du må betale kurset innen forfall. 

2. Man får ikke adgang til hjemmeleksesiden før betalingen blir 
registrert på Språkskolens bank konto.

3. Hvis du benytter deg av rabatten, er den kun gyldig ved betaling 
innen forfall. Ved betaling etter forfall må det betales full pris.

4. Ved delt faktura må du betale fakturagebyr på kr 70,-for hver del. 

5. Ved påmelding kort tid før kursstart blir fakturaens betalingsfrist kort 
da kursavgiften skal være innbetalt til vår konto før kursstart. 

6. Avlysning eller avbrudd av et kurs må bekreftes fra studenten skriftlig
via e-post. Hvis skolen ikke underrettes om dette vil du være 
betalingspliktig for avtalte timer. 

 F PERSONOPPLYSNINGSLOVEN  

1. I første kurstime fyller du ut kort med opplysninger om ditt navn, tlf, 
epost adresse og postadresse som vi plasserer i vår papirarkiv. 

2. Vi følger reglene om behandling av persondata, som følger av 
Personopplysningsloven og fra mai 2018 av — General Data 

Protection Regulation (GDPR). 

KLUBB SAMÅVAR

1. Ved skolen fungerer klubb som heter SAMÅVAR. Alle som blir 

Språkskolens studenter blir automatisk medlem av vår klub SAMÅVAR. 

Dette betyr at du som medlem får tilsendt info om aktiviteter i klubben: 

feiring av russiske fastelaven Maslenitsa, feiring av Pusjkin-dagen, 

Russlandsturer, temamøter i klubben mm. 

2. Du kan reservere deg mot medlemskap ved å fortelle lærer om det eller 
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ved å skrive epost til skolens epost adresse etmetodius@russisk.no

3.  Klubben har frivilling avgift på kr 100,- Denne faktureres ikke for. Man kan 

selv betale den sammen med faktura til samme kto som står på faktura 

eller bruke Vipps 86375.
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