
Condiţiile care reglementează utilizarea platformei www.blc4u.com 

 

Secţiunea 1 
Termeni şi condiţii 

 
1. Următoarele regulamente definesc termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor furnizate 
de către Kaleidoscope Global LLC, în format electronic, pe www.blc4u.com platformă de 
internet.   
2. Serviciile sunt furnizate de către Kaleidoscope Global LLC, ca parte a activităţilor de un 
portal de pe Internet www.blc4u.com, care permite mersul cursuri de limbi străine pe 
Internet.  

 

Secţiunea 2 
Definiţii 

 
1. Parolă - secvenţă de caractere alfanumerice este alesă de utilizatorilor pentru asigura acces 
la contul clientului şi este cunoscut numai de utilizator.   
2. Student - o persoană fizică care a terminat procesul de înregistrare şi verificare a statutului 
de student la www.blc4u.com.   
3.Cont de client - o parte speciala platformei blc4u.com accesibile utilizatorului autorizat care 
are înregistrat o anumită adresa de email / numele de utilizator şi parola.   
4. Nume de utilizator - pseudonim unic selectat de utilizatorilor platformei , cu care se 
poate conecta.   
5. Observator - o persoană fizică autorizată să utilizeze informaţiile obţinute de la 
Platforma pentru scopuri de marketing, fără autorizarea prealabilă din partea studentului.   
6. Platforma - Scoala de internet la www.blc4u.com, care este deţinut de Kaleidoscope Global 
LLC, care permită studenţilor să participe la cursuri de limbi străine pe  

Internet.  
 
7. Condiţii - următoarele condiţii cu privire la utilizarea de Platformă de servicii, inclusiv 
normele privind furnizarea de cursuri de limbi străine pe Internet, prin intermediul Platformei.  
8. Scoala - Kaleidoscope Global International LLC, 3030 North Rocky Point Drive West, 33607 

Tampa, USA, proprietarul de şcoală de limbi străine pe Internet situat la www.blc4u.com. 
 
9. Consimţământul - acest consimţământ, despre şcoli cu privire la serviciile şcolare prin 
platforma cu acordul Termenilor, ca rezulatul înregistrării către studen sau observator.   
10. Utilizatorul - persoană fizică Platforma de resurse, având statut de observator sau student.  

 

Secţiunea 3 
Domeniul de aplicare a serviciilor oferite de şcoală: 

 
1.Scoala în ceea ce priveşte serviciile furnizate în condiţiile de mai jos, acţionează ca un 
organizator de un curs de limbă efectuat pe Internet. Comunicarea între şcoli şi studenţi 
în studiul realizat prin intermediul canalelor de comunicare pe www.blc4u.com.  
2. Drepturile şi obligaţiile Studenți şi a Utilizatorilor în legătură cu Platforma sunt 
enumerate în Condiţiile de mai jos. 



Secţiunea 4 
Intimitate 

 
1. Administratorul a datele personale ale utilizatorilor, care sunt necesare pentru a respecta 
condiţiile de acordul încheiat între şcoală şi utilizatori, este şcoala.   
2. Orice persoană ale cărei datele sunt menţinute prin Școală are dreptul să vadă datele lor, 
precum şi modificările lor, în conformitate cu normele prevăzute în condiţiile de mai jos.  

 

Secţiunea 5 
Înregistrare 

 
A. Condiţii generale  
1. [Conditii de utilizare Platformei] Conditii de utilizar Platformei este faptul că utilizatorul 
este înregistrat la www.blc4u.com prin completarea unui formular cu datele lor personale, să 
aibă acces la servicii de platformă şi trebuie să accepte condiţiile cuprinse în condiţiile de 
mai jos.   
2. [Utilizatorii Platformei] Platforma este deschisă pentru două grupuri de utilizatori:   
a. observatori, oameni care au citit şi acceptă condiţiile şi sunt de acord cu accesul 
la informaţii prin intermediul platformei pentru scopuri de marketing,   
b. persoane care au decis că o să aparţine ca Student care, după completarea formularului cu 
datele lor personale au citit şi acceptă condiţiile şi să plătească pentru orice lungime de studiu 
la şcoală.   
3. [Verificarea numele utilizatorului] Utilizatorul poate obține doar un singur nume de 
Utilizator. Acest nume este verificat de un administrator de pe platformă, pentru a evita 
multiple cazuri cu acelaşi nume şi pentru a proteja alţi utilizatori să nu i-să fură identitate, 
sau abuzul de alte persoane.   
4. [Contact între studenţi şi Platforma / Scoala] Legătura între Platforme / Școli şi Studenţi 
are loc prin mijloace electronice, utilizând platforma.   
B. Student de înregistrare   
1. Student poate fi o persoană fizică care a primit un acord cu şcolile privind serviciile 
de educaţie prin intermediul platformei.   
2. [Deveni un student] Pentru a înregistra în Platforma, orice persoană care doreşte să 
dobândească statutul de student este obligat să furnizeze (în domeniile formularul online 
generate de platforma):  
a. nume și prenume,  

b. adresa,  

c. de e-mail,  

d. alege un nume de utilizator,  

e. alegeţi o parolă.  

c. Înregistrare observator  
1. Un observator poate fi o persoană fizică care a acceptat un acord cu Școlile în ceea 
ce priveşte serviciile oferite utilizatorilor cu statut de observator.  
a. [A obține statutul de observator] Pentru a înregistra în Platforma, observatorul este obligat 
să furnizeze (în domeniile formularul online generate de platforma)   
a. numele,  

b. adresa de e-mail  

c. acceptarea Termenilor de utilizarea Platformei .  



Secţiunea 6 
Organizarea procesului de învăţare în şcoli 

A. Clasificarea şi selectarea nivelurilor de testare  
1.[Controlul a nivelului] pentru a începe un studiu în şcoală, utilizatorul trebuie să facă un 
test gratui pentru cu nivel a limbajului, care permite utilizatorului să îi arate nivelul optim. 
Testul poate fi găsi pe www.blc4u.com.  
2. [Vezi rezultatul a testului] Scopul Testului de clasificare este să arate nivelul lingvistic 
a Utilizatorului, astfel încât să î-și poate cumpăra nivel adecvat de curs de limba.   
B. Studii în Şcoala   
1. [Nivel de limbaj] Studiul în şcoli e disponibil în şase niveluri de limbi : de bază, 
începător, mai puţin avansat, intermediar, mai mult intermediar, avansat.   
Fiecare dintre aceste niveluri constă dintr-un studiu de şase luni la nivel lingvistic.   
2. [Nivel de studii] Fiecare nivel de limbă este împărţit în şase sub-nivele. Un studiu de sub-
nivel constă din cinci părţi, cum ar fi: citire, scriere, conversatie, ascultare si gramatica.   
3. [Continuăm la următorul nivel de studii] Fiecare nivel de studiu începe cu primul sub-nivel. 
Trecerea sub-nivelul consecutiv este posibil doar atunci când utilizatorul are cel puţin 50% 
din puncte, de la fiecare dintre sub-niveluri. În cazul în care un utilizator primeşte mai puţin 
de 50% în sub-niveluri trebuie să repetați exerciţiul până când ajunge cel puţin 50% din 
punctele disponibile.   
4. [Testele de progres] Fiecare nivel se termina cu un test de progres. Accesul la urmatorul 
nivel este posibilă numai atunci când studentul ajunge cel puţin 50% din punctele 
disponibile din test de progres.  
5. [Accesul la materiale educaţionale], accesul la materiale educaţionale este posibil în  

conformitate cu următorul tabel: 

a. 1 sub-nivel (nu mai mult de 30 de zile).  

b. ½ nivel (nu mai mult de 90 de zile).  

c. Nivelul 1 (nu mai mult de 180 de zile)   
d. Mai multe niveluri (nu mai mult decât numărul de niveluri acumulate de peste 180 de zile). 
În cazul în care utilizatorul completează un anumit nivel de studiu la acea vreme, accesul la 
materiale şcolare pot fi blocate. Puteţi redobândi accesul cu plată suplimentară, în 
conformitate cu lista de preturi.   
C. Scris de muncă. Sub-niveluri a studii includ cerinţa de utilizator pentru a finaliza sarcina în 
scris printr-un canal de Platforme de comunicare. Eseu este practic în natură, aplică 
curriculum-ul de studenţi reglementate şi nu este clasat prin Școala - este automat recunoscut 
ca clasificat.   
D. Conversaţia. Plata pentru utilizarea platformei "live" nu obține conversaţie cu profesorul. 
Studenții pot solicita o conversaţie cu profesorul a platformei suplimentare în conformitate 
cu ratele (disponibile la www.blc4u.com).   
E. Clauza de salvgardare pentru testele efectuate de Platformele www.blc4u.com studenţi. 1. 
[Subiect de garanție] Şcoala garantează utilizatorilor care au completat 6-niveluri Platformei , 
că va fi capabil să completeze testul la un nivel B1 internaţional în funcţie de   
nivel European Lingvistice (de exemplu, Telč, Cambridge, Pearson, Treime, etc), 
disponibile în centrul de testare din întreaga lume.   
2. [Conditii de garanție], pentru a beneficia de aceste garanţii, utilizatorul trebuie să 
îndeplinească următoarele cerinţe:   
a. finalizarea celor 6 niveluri a Platformei   
b. Registrare la examenul de nivelul B1 în timp de 3 luni de la finalizarea cursului de 
pe platforma,  



C. să nu facă testul de mai sus.3. [Poskytnutie záruky] Užívateľ, ktorý splní požiadavky  
z bodu vyššie dostane od Školy náhradu nákladov na skúšku. Podmienky na dostanie náhrady 
sú také, že pošle do Školy nasledujúce dokumenty:  
a. originál faktúry za B1 skúšku robenú Študentom,  

b. dokument potvrdzujúci fakt, že nespravili skúšku,  

c. dokumentáciu potvrdzujúcu, že Študent zaplatil za 6 úrovní na Platforme.  
 

 

Secţiunea 7 
Plata pentru studiu la şcoală.  
1. [Preţuri] Studiul a Platformei se plăteşte. Preţurile, care face parte din condiţii este o parte 
integrantă din Termeni situat pe www.blc4u.com.   
2. [Plata] Plata pentru şcolarizare poate fi prin credit / debit, sau "transferul rapid" înseamnă 
transferul de servicii rapid. Accesul la platforma pentru materialul este disponibil numai după 
confirmarea plăţii de înscriere.   
3. [Despăgubiri pentru studiu] Acceptarea condiţiile de mai sus, utilizatorul este conştient de 
faptul că dupú fiecare achiziţie de cursuri de limbi străine pe Internet, Utilizatorul are acces la 
materiale pentru învăţarea limbii engleze. În cazul în care utilizatorul nu are acces la 
materialul său alocat în parte sau ca un întreg, nu se află în poziţie de a primi despăgubiri 
pentru o parte sau plata integrală pentru studiul său.   
4. [Facturi / Chitanțe] De la momentul de cumpărare sau de activare a unui curs de limbă 
prin Utilizator , şcoala a emite automat o factura / chitanța de plată după finalizarea către 
Utilizator. Prin acceptarea condiţiile de mai sus, Utilizatorul este de acord să emită facturi / 
chitanțe într-o formă electronică, care poate fi imprimată în orice moment în platforme de 
control.  

 

Secţiunea 8 
Limitarea responsabilități a şcoalei.  
1. [Extincţie responsabilități] În timp ce fiecare parte utilizează cursuri de limbi străine 
prin Internet cu ajutorul Platformei, în plus faţă de condiţiile prevăzute de Legii, în cazul 
acesta şcoala nu este responsabil pentru orice pierderi cauzate ca urmare a:   
a. problemele care apar prin utilizări Platformei în numele de utilizator, adresa de e-mail 
sau parola de utilizator de către persoane neautorizate,   
b. eşecuri către calculator de utilizator, cum ar fi sursa de date în timpul utilizării sau de la 
utilizarea de platforme de materiale, în principal datorită faptului că sistemele de informare 
a utilizatorilor sunt infectate cu virus de calculator,   
c. evenimente care sunt afară de controlul a şcoli, ceea ce înseamnă evenimente 
excepţionale şi neprevăzute externe, care a rezultat într-o incapacitatea de a anticipa 
măsurile adecvate de prevenire faţă de care şcoala nu este în măsură să ia orice acţiune, care 
cauzează o barieră la respectarea adecvată condiţiilor de acord,   
d. activităţi ale organelor legislative, executive sau judiciare, în principal datorită 
modificărilor în legislaţie în ceea ce priveşte taxele pe data de acord, pentru a 
preveni realizarea de acord juridic   
e. incapacitatea utilizatorului de a uza serviciile de şcoală din cauza conexiunei la Internet 
separat sau configurarea incorectă a calculatorului utilizatorului sau de programe (de exemplu   
Internet browser).   
2. [Extincţie responsabilități pentru activităţile de încălcare a legii şi a condiţiilor] Școala 
nu este responsabil pentru orice pierdere din cauza Utilizatorului la orice tip de activitate al 
respectării utilizatorului cu aceste condiţii sau orice prevederi ale Legii.  



Secţiunea 9 
Dreptul de a retrage de la punerea în aplicare a procesului de învăţământ.  
1. [Motive pentru retragerea de la punerea în aplicare a procesului de învăţământ] Școlii îşi 
rezervă dreptul de a anula punerea în aplicare în continuare a procesului de învăţământ 
prin intermediul Platformei pentru:   
a. suspiciunea că numele de utilizator sau parola au fost divulgate utilizatorilor părţi terţe, 
b. calitatea slabă a transmisiei, eroare de conectare, pană de curent, tratamentul de daune 
de transport sau de eşecul de echipamente de telecomunicaţii şi de sisteme de comutare, 
echipamente de calculator, eşecul a reţelelor de telecomunicaţii, întrerupere de conectare în   
curs de instrucţiuni sau comenzi, acţiuni ale părţilor terţe în cursul instrucţiunile de trimitere, 
ordine şi toate celelalte informaţii, o tulburare comună cauzată de întreţinerea necesară,   
c. activităţi ale organelor legislative, executive sau judiciare, în principal datorită 
modificărilor în legislaţie în ceea ce priveşte taxele pe data de acord, pentru a 
preveni realizarea de acord juridic   
d. evenimente în afara controlului de şcoli, ceea ce înseamnă evenimente excepţionale şi 
neprevăzute externe, care a rezultat într-o incapacitatea de a anticipa măsurile adecvate de 
prevenire faţă de care şcoala nu este în măsură să ia orice acţiune, care cauzează o barieră la 
respectarea adecvată condiţiilor de acord.   
2. [Interzicerea de a utiliza Platforma pentru scopuri greşite] Utilizatorii sunt de acord să 
folosească Platforma pentru scopuri care nu sunt în conformitate cu scopurile şi Platforma de 
încălcare intenţie sau de eludare a obligaţiilor juridice este interzisă.   
3. [Interzicerea de interferenţă cu oameni, publicitatea şi distribuţia de conţinut ilegal] 
Utilizatorii au interzi de a utiliza Platforma pentru eliberarea conţinutul şi să desfăşoare 
activităţi care subminează bunăstarea altora, pentru a promova alte site-uri publica 
conţinutul în formă de reclame, etc  

 

Secţiunea 10 
Reclamaţiile către serviciile  
1 [Dreptul de plângeri] Utilizatorii Platformei au dreptul să se plângă la serviciile oferite de 
către şcoală. Plângerea trebuie să includă numele, adresa de e-mail numele de utilizator a 
persoanei care reclamă, precum şi o descriere detaliată a plângerii.  
2. [Recunoaşterea reclamaţii] Reclamaţiile vor fi acceptate de către Şcoala în termen de 14 
zile lucrătoare de la data primirii. 

 

Secţiunea 11 
Condiţiile finale  
1. [Restricţionarea accesului la Platformă] Școală din timp în timp poate restricţiona accesul 
la platformă, în cazul în care este necesar pentru siguranţa sa în alte circumstanţe dincolo de 
controlul său, şi în cazurile de sistem de informaţii de întreţinere. Aceste restricţii vor fi 
eliminate odată ce cauza a lipsei de acces fix.  

 
2. [Efectul condiţiilor] Condiţiile de mai sus intră în vigoare de la 01.12.2011.  


