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Yleiset säännöt 

 
1. Jäljempänä olevissa säännöissä määritellään ehdot ja käyttöehdot palveluista, jotka 
Kaleidoscope Global LLC tarjoaa sähköisessä muodossa ja jotka koskevat Internet-alustaa  
www.blc4u.com.   
2. Palvelut tarjoaa Kaleidoscope Global LLC osana sen toimintaa sille kuuluvassa Internet-
portaalissa  www.blc4u.com, joka mahdollistaa kielikurssien järjestämisen Internetissä.  
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Määritelmät 

 
1. Salasana – aakkosnumeerinen merkkisarja, jonka Käyttäjä valitsee varmistaakseen 
pääsyn Asiakastilille ja jonka ainoastaan Käyttäjä tietää.   
2. Opiskelija – fyysinen henkilö, joka on rekisteröitynyt kurssille ja vahvistanut 
statuksensa opiskelijana verkkosivulla  www.blc4u.com.   
3. Asiakastili – alustan blc4u.com erillinen alue, jolle valtuutetaan pääsy ainoastaan yhdelle 
Käyttäjälle, joka on rekisteröitynyt tietyllä sähköpostiosoitteella/käyttäjätunnuksella ja Salasanalla.   
4. Käyttäjätunnus – ainutkertainen, yksilöllinen salanimi, jonka Alustan Käyttäjä on valinnut ja 
jolla hän tai kolmas osapuoli voi Alustaa käyttää.   
5. Observoija – fyysinen, valtuutettu henkilö, joka käyttää hyväkseen Alustalta saatavia tietoja 
markkinointitarkoituksiin ilman erillistä Opiskelijalta saatua lupaa.   
6. Alusta – Internet-koulu osoitteessa  www.blc4u.com, joka on Kaleidoscope Global LLCin 
omaisuutta ja jonka palvelujen avulla Opiskelijat voivat osallistua kielikursseille Internetin 
välityksellä.   
7. Säännöt – jäljempänä olevat Säännöt, jotka koskevat palvelujen käyttöä Alustalla ja jotka 
koskevat myös Alustan kautta tarjotun Internetissä toimivan kielikurssin järjestämistä.  
8. Koulu - Kaleidoscope Global International LLC, 3030 North Rocky Point Drive West, 33607 Tampa, 
USA; osoitteessa ww.blc4u.com toimivan Internet-kielikoulun omistaja.  
9. Sopimus – tämä sopimus Koulun ja Opiskelijan välillä koskee Koulun tarjoamia palveluja Alustan 
kautta Sääntöjen mukaisesti ja astuu voimaan henkilön rekisteröidyttyä Opiskelijaksi tai  
Observoijaksi.   
10. Käyttäjä – fyysinen henkilö, joka käyttää Alustan resursseja joko Observoijan tai Opiskelijan 
statuksella.  
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Koulun tarjoamat palvelut 

 
1. Koulu toimii jäljempänä olevissa Säännöissä olevien ehtojen mukaisesti ja järjestää 
kielikurssin, joka toimii Internetissä. Koulun ja Opiskelijan välinen viestintä kurssin aikana 
tapahtuu  www.blc4u.com. – sivuston viestintäkanavien kautta.   
2. Opiskelijoiden ja Käyttäjien Alustaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet määritellään 
jäljempänä olevissa Säännöissä.  
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Yksityisyyden suoja, henkilökohtaisten tietojen suojeleminen 
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1. Koulun ja Käyttäjän sopimusehtojen täyttämisen kannalta välttämättömien 
Käyttäjän henkilötietojen Ylläpitäjä on Koulu.   
2. Henkilöllä, jonka tietoja säilytetään Koulussa, on oikeus nähdä tietonsa ja niihin tehdyt 
muutokset jäljempänä määriteltyjen Sääntöjen ehtojen mukaisesti.  
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Rekisteröityminen 

 
A Yleiset ehdot  
1. [Alustan Käyttöehdot] Alustan käytön ehtona on, että Käyttäjä rekisteröityy osoitteessa  
www.blc4u.com täyttämällä kaavakkeeseen henkilötietonsa, jotta hän pääsee Alustan palveluihin, 
ja että hän hyväksyy jäljempänä mainittujen Sääntöjen ehdot.  
2. [Alustan Käyttäjät] Alustalle on pääsy kahdella Käyttäjäryhmällä:  
a. observoijat, eli henkilöt, jotka ovat lukeneet ja hyväksyneet Sääntöjen ehdot ja saaneet pääsyn   
Alustan tietoihin markkinointitarkoituksessa.   
b. fyysiset henkilöt, jotka ovat ilmaisseet halunsa kuulua Opiskelijapiiriin ja jotka 
henkilötietokaavakkeen täytettyään ovat lukeneet ja hyväksyneet Säännöt ja 
maksaneet valitsemansa pituisen opiskelujakson Koulussa.   
3. [Käyttäjätunnuksen vahvistaminen] Käyttäjä voi ottaa ainoastaan yhden Käyttäjätunnuksen. 
Alustan ylläpitäjä vahvistaa nimen estääkseen sen, että useampi henkilö käyttää samaa tunnusta, ja 
suojellakseen muita Käyttäjiä identiteettivarkauksilta tai estääkseen muiden henkilöiden 
esiintymisen heinä.   
4. [Opiskelijan ja Alustan/Koulun välinen yhteydenpito] Alustan/Koulun ja Opiskelijan 
välinen yhteydenpito tapahtuu kokonaisuudessaan sähköisesti Alustan välityksellä.  
B. Opiskelijan rekisteröityminen   
1. Opiskelija voi olla fyysinen henkilö, joka on hyväksynyt Koulun sopimuksen Alustan 
kautta tarjottavasta opetuspalvelusta.   
2. [Opiskelija-statuksen saaminen] Voidakseen rekisteröityä Alustalle Opiskelija-statusta haluavan 
henkilön tulee ilmoittaa (Alustalla olevan sähköisen kaavakkeen kentillä):  
a. etunimi, sukunimi,  
b. kotiosoite,  
c. sähköpostiosoite,  
d. valitsemansa Käyttäjätunnus  
e. valitsemansa Salasana  
C. Observoijan rekisteröityminen  
1. Observoija voi olla fyysinen henkilö, joka on hyväksynyt Koulun sopimuksen Käyttäjälle 
tarjottavista palveluista Observoija-statuksella.  
2.[Observoija-statuksen saaminen] Voidakseen rekisteröityä Alustalle Observoijan tulee 
antaa (Alustalla olevan sähköisen kaavakkeen kentillä):  
a. etunimi, sukunimi,  
b. sähköpostiosoite  
c. Alustan käyttöä koskevien Sääntöjen hyväksyntä  
 

6 

Opetuksen järjestäminen Koulussa 

 
A. Tasokoe ja tason valinta  
1.[Tason tarkistaminen]. Voidakseen aloittaa opiskelun Koulussa Käyttäjän tulee tehdä 
ilmainen kielitasokoe, jonka perusteella Käyttäjä sijoitetaan sopivalle tasolle. Tasokoe löytyy 
osoitteesta  www.blc4u.com.  
2. [Koetulosten näkeminen]. Tasokokeen tarkoitus on selvittää Käyttäjän taso, niin että Käyttäjä voi 
ostaa itselleen sopivaa tasoa olevan kielikurssin.  
B. Opiskeleminen Koulussa 
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1. [Kielitaso] Koulussa on mahdollista opiskella kieltä kuudella seuraavan nimisellä tasolla: basic, 
elementary, lower-intermediate, pre-intermediate, intermediate, higher-intermediate. Jokainen taso 
koostuu kuuden kuukauden opiskelusta kyseillä kielitasolla.   
2. [Opiskelutaso] Jokainen kielitaso on jaettu kuuteen alatasoon. Yksi alataso koostuu vähintään 5 
osiosta, esimerkiksi: lukeminen, kirjoittaminen, keskustelu, kuullunymmärtäminen ja kielioppi.   
3. [Seuraavalle opiskelutasolle eteneminen] Opiskeleminen alkaa jokaisella tasolla ensimmäiseltä 
alatasolta. Seuraavalle tasolle voi siirtyä vasta, kun Käyttäjä on saanut vähintään 50 % meneillään 
olevan alatason jokaisen osion pisteistä. Jos Käyttäjää saa meneillään olevan alatason pisteistä 
vähemmän kuin 50 %, hänen pitää toistaa harjoitukset, kunnes hän saa vähintään 50 % mahdollisista 
pisteistä.   
4. [Välikoe] Jokainen taso päättyy välikokeeseen. Seuraavalle tasolle pääsee vasta, kun Opiskelija 
saa vähintään 50 % välikokeen pisteistä.   
5. [Koulun resurssien käyttö] Koulun resurssien käyttäminen on mahdollista seuraavan 
taulukon mukaisesti.   
a. 1 alataso (korkeintaan 30 päivää). 
b. 1/2 taso (korkeintaan 90 päivää). c. 
1 taso (korkeintaan 180 päivää).   
d. Useita tasoja (korkeintaan 180 päivän aikana kertynyt tasomäärä).   
Mikäli Käyttäjä ei suorita valitsemaansa opiskelutasoa edellä mainitussa ajassa, Koulun resurssien 
käyttö saattaa estyä. Senin voi saada jälleen käyttöönsä maksamalla Hinnaston mukaisen 
maksun. C. Kirjalliset työt. Eri alatasoilla Käyttäjää edellytetään tekemään kirjallisia tehtäviä 
Alustan viestintäkanavan kautta. Kirjalliset harjoitukset ovat käytännön kieleen liittyviä, ja niissä 
Opiskelija soveltaa kurssiaineistoa. Koulu ei arvioi niitä, vaan ne tunnistetaan automaattisesti 
suoritetuiksi. D. Keskustelu. Alustan käytöstä suoritettu maksu ei sisällä livekeskusteluja 
opettajan kanssa. Opiskelija voi pyytää keskustelua opettajan kanssa lisähintaan Alustan 
Hinnaston mukaisesti (saatavilla osoitteesta  www.blc4u.com).   
E. Tutkinto-takuulauseke Alustan  www.blc4u.com Opiskelijalle.   
1. [Takuun kohde] Koulu takaa, että Alustan 6 tasoa suorittaneet Käyttäjät pystyvät 
suorittamaan kansainvälisen B1-tason kielitaitokokeen Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti 
(esim. TELC, Cambridge, PEARSON, TRINITY jne.) eri puolilla maailmaa olevissa suorituspaikoissa.   
2. [Takuuehdot] Jotta edellä mainittuun takuuseen voidaan vedota, Käyttäjän tulee täyttää 
seuraavat ehdot:  
a. suorittaa Alustan 6 tasoa,   
b. ilmoittautua B1-tason kielitaitokokeeseen 3 kuukauden kuluessa Alustan kurssin suorittamisesta 
c. olla läpäisemättä edellä mainittua koetta.   
3. [Takuumaksun suorittaminen] Käyttäjä, joka täyttää edellä mainitut ehdot, saa Koululta 
takaisin maksun kyseisestä tutkinnosta, johon on osallistunut. Hyvityksen saamisen ehtona on, 
että hän lähettää Koululle seuraavat asiakirjat:   
a. alkuperäinen lasku B1-kokeesta, johon Opiskelija on osallistunut, 
b. asiakirja, joka todistaa, että hän ei läpäissyt koetta,  
c. vahvistus siitä, että Opiskelija on maksanut Alustan 6 tasosta.  
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Opiskelun maksaminen Koulussa 

 
1. [Hinnasto] Opiskelu Alustalla on maksullista. Hinnasto kuuluu Sääntöihin ja on olennainen osa  
Sääntöjä, ja se löytyy osoitteessa www.blc4u.com.   
2. [Maksutavat] Koulussa opiskelun voi maksaa credit/debit-kortilla tai ”fast transfer”-
pankkisiirtona fast-transfer-välittäjän kautta. Alustan resursseja ei saa käyttöönsä, ennen kuin 
maksusuoritus on vahvistettu.   
3. [Maksun palauttaminen] Hyväksyessään edellä mainitut Säännöt Käyttäjä tietää, että ostettuaan 
minkä tahansa kielikurssimoduulin Internetin kautta hän saa käyttöönsä englannin kielen 
opiskeluun laaditun opiskeluaineiston. Mikäli Käyttäjä ei käytä kaikkea käyttöönsä saamaansa 
aineistoa, hän ei saa takaisin osaa maksamastaan hinnasta eikä koko hintaa.  
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4. [Laskut/kuitit] Kun Käyttäjä ostaa tai aktivoi kielikurssin, Koulu lähettää hänelle maksun saatuaan 
automaattisesti sähköisen laskun/kuitin. Hyväksyessään jäljempänä olevat ehdot Käyttäjä antaa 
luvan sille, että hänelle lähetetään sähköinen lasku/kuitti, jonka voi tulostaa milloin tahansa osana 
Alustan toimintaa. 
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Koulun vastuuvapauslauseke 

 
1. [Vastuusta vapautus] Kun jokin osapuoli käyttää Internetin välityksellä Alustalla olevaa kielikurssia, 
Koulu ei ole lakisäädösten mainitsemia tapauksia lukuun ottamatta vastuussa menetyksistä, jotka 
ovat seurausta:   
a. siitä, että luvattomasti Käyttäjätunnusta, sähköpostiosoitetta tai Käyttäjän Salasanaa 
käyttävät henkilöt käyttävät Alustaa;   
b. Käyttäjän viallisesta tietokonelaitteistosta, jossa hänen tietonsa ovat kurssin aikana tai jonka 
kautta Alustan resursseja käytetään, etenkin jos Käyttäjän tietojärjestelmä on 
tietokoneviruksen saastuttama,   
c. tapahtumista, joihin Koulu ei voi vaikuttaa ja joilla tarkoitetaan poikkeuksellisia, ulkoisia tai 
ennakoimattomia tapahtumia ja joiden seurauksia on mahdoton ennustaa ja estää ja joita 
vastaan Koulu ei ole voinut varautua, mutta jotka kuitenkin estävät Sopimuksen ehtojen riittävän 
toimeenpanon,   
d. lainsäädäntöelinten, joko toimeenpanevien tai päätöksiä antavien elinten, toimista, jotka 
liittyvät etenkin muutoksiin lakisäännöksissä, jotka liittyvät sopimuksen ehtojen täytäntöönpanoon 
Sopimuksen voimaantulopäivänä ja estävät niiden täysimittaisen täyttämisen,   
e. Käyttäjän kyvyttömyydestä hyödyntää Koulun palveluja oman Internet-yhteytensä vuoksi tai  
Käyttäjän tietokoneen väärästä kokoonpanosta ja/tai ohjelmista (esim. Internet-selaimesta).   
2. [Vastuuvapaus lakien ja Sääntöjen vastaisista toimista] Koulu ei ole vastuussa menetyksistä, jotka 
aiheutuvat Käyttäjän kyvyttömyydestä noudattaa näitä sääntöjä tai mitä tahansa lakisäädöksiä.  
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Oikeus keskeyttää opetuksen antaminen 

 
1. [Syyt joiden vuoksi koulutuksen antamisen voi keskeyttää] Koulu pidättää itselleen oikeuden olla 
tarjoamatta koulutusta Alustan kautta seuraavissa tapauksissa:   
a. on syytä epäillä, että Käyttäjä on luovuttanut Käyttäjätunnuksen tai Salasanan 
kolmannelle osapuolelle,   
b. yhteysnopeus on riittämätön, yhteys katkeaa, sähkö katkeaa, yhteys muuttuu, viestintälaitteissa ja 
yhteysjärjestelmässä on vaurioita tai vikaa, yhteys katkeaa ohjeita tai tilausta lähetettäessä, kolmas 
osapuoli tekee jotakin ohjeita, tilausta ja kaikkea muuta tietoa lähetettäessä, yhteys katkeaa 
välttämättömien rutiininomaisten huoltotöiden vuoksi,   
c. lainsäädäntöelinten, joko toimeenpanevien tai päätöksiä antavien elinten, toimien vuoksi etenkin, 
jos ne liittyvät muutoksiin lakisäännöksissä, jotka koskevat Sopimuksen velvoitteita sen 
voimaantulopäivänä, niin että se estää sopimuksen velvoitteiden täysimittaisen täyttämisen.   
d. tapahtumat, joihin Koulu ei voi vaikuttaa ja joilla tarkoitetaan poikkeuksellisia, ulkoisia tai 
ennakoimattomia tapahtumia ja joiden seurauksia on mahdoton ennustaa ja estää ja joita 
vastaan Koulu ei ole voinut varautua, mutta jotka kuitenkin estävät Sopimuksen ehtojen riittävän 
toimeenpanon,   
2. [Alustan käytön estäminen sopimattomiin tarkoituksiin] Käyttäjät hyväksyvät sen, että Alustan 
käyttö, joka ei noudata Alustan tarkoitusta ja jolla pyritään rikkomaan tai kiertämään lakisäädöksiä, 
estetään.   
3. [Häiritsemisen, mainostamisen ja laittoman sisällön jakamisen estäminen] Käyttäjiä estetään 
käyttämästä Alustaa tarkoituksiin, joilla pyritään julkaisemaan sisältöä tai ryhtymään toimiin, 
joiden tarkoitus on häiritä muiden ihmisten hyvinvointia, mainostaa muita Internet-sivustoja, 
ilmaista sisältöä mainostarkoituksessa jne.  
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Palvelua koskevat valitukset 

 
1. [Reklamaatio-oikeus] Alustan Käyttäjällä on oikeus tehdä reklamaatio Koulun tarjoamista 
palveluista. Reklamaatiossa tulee olla Käyttäjän etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja 
Käyttäjätunnus, samoin kuin yksityiskohtainen kuvaus valituksen aiheesta.  

 
2. [Reklamaatioon vastaaminen] Koulu vastaa reklamaation 14 arkipäivän sisällä 
sen vastaanottamisesta.  
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Muut säännöt 

 
1. [Alustan käytön rajoitukset] Koulu voi toisinaan rajoittaa pääsyä Alustalle, mikäli se on tarpeen 
turvallisuussyistä tai muista Koulusta riippumattomista syistä sekä tietojärjestelmän huoltotöistä.   
Rajoitukset poistetaan heti, kun niiden aiheuttaja poistuu.  
2. [Ehtojen voimassaolo] Edellä mainitut Säännöt ovat voimassa 28. elokuuta 2011 lähtien.  


