
Predpisi, ki urejajo uporabo platforme www.blc4u.com. 

 
1. člen  
Splošne uredbe 

 
1. Spodnji predpisi določajo pogoje za uporabo storitev, ki jih nudi  
Kaleidoscope Global LLC v elektronski obliki v smislu spletne platforme 
www.blc4u.com.  
2. Storitve omogoča družba Kaleidoscope Global LLC kot del svoje aktivnosti spletnega portala  
www.blc4u.com, ki omogoča delovanje spletnega jezikovnega tečaja. 

 
2. člen  
Definicije 

 
1. Geslo – zaporedje alfanumeričnih znakov, ki jih izbere uporabnik, da si zagotovi dostop do 
uporabniškega računa, in ki jih pozna samo uporabnik.   
2. Tečajnik – fizična oseba, ki je zaključila postopek registracije in preverjanja statusa tečajnika 
na spletni strani www.blc4u.com.   
3 . Uporabniški račun – posebni razdelek platforme blc4u.com, dostopen samo enemu 
pooblaščenemu uporabniku, ki je registriral določen e-naslov/uporabniško ime in geslo.   
4. Uporabniško ime – edinstven, individualen vzdevek, ki ga je izbral uporabnik platforme, 
pod katerim lahko on ali tretja oseba uporablja platformo.   
5 . Opazovalec – fizična oseba, pooblaščena za uporabo podatkov iz platforme v namene 
marketinga, brez predhodne pooblastitve s strani tečajnika.   
6. Platforma – spletna šola na naslovu  www.blc4u.com, ki je last in storitev družbe Kaleidoscope 
Global LLC in ki omogoča, da tečajniki sodelujejo v jezikovnih tečajih prek spleta.   
7. Predpisi – spodnji predpisi, ki zadevajo uporabo storitev platforme, ki vsebujejo 
pravila omogočanja jezikovnih tečajev prek spleta na platformi.   
8. Šola – Kaleidoscope Global International LLC, 3030 North Rocky Point Drive West, 33607 Tampa, 
USA; 
lastnik spletne jezikovne šole, ki se nahaja na spletnem naslovu www.blc4u.com.  
9. Dogovor – ta dogovor s šolo, ki zadeva storitve šole prek platforme v skladu s predpisi, sklenjen 
kot rezultat registracije tečajnika ali opazovalca.  
10. Uporabnik – fizična oseba, ki uporablja vire platforme in ima status opazovalca ali tečajnika.  
 
3. člen 
Obseg storitev, ki jih ponuja šola: 

 
1. Šola v okviru storitev, ki so navedene v spodnjih predpisih, deluje kot organizator jezikovnega 
tečaja, izvedenega prek spleta. Komunikacija med šolo in tečajnikom se med tečajem izvaja 
prek komunikacijskih kanalov na www.blc4u.com.   
2. Pravice in dolžnosti tečajnikov in uporabnikov v povezavi s platformo so navedene v spodnjih 
predpisih.  
 
4. člen 
Izjava o zasebnosti, varstvo osebnih podatkov 

 
1. Upravitelj uporabnikovih osebnih podatkov, ki so nujni za izpolnitev pogojev 
dogovora med šolo in uporabnikom, je šola.   
2. Vsaka oseba, čigar podatki so shranjeni v šoli, ima pravico do vpogleda v svoje podatke in izvedene 
spremembe podatkov v skladu s pogoji, navedenimi v spodnjih predpisih.  
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5. člen  
Registracija 

 
A. Splošni pogoji  
1. [Pogoji uporabe platforme] Pogoj za uporabo platforme je, da se uporabnik registrira na 
naslovu  www.blc4u.com, tako da izpolni obrazec s svojimi osebnimi podatki, da se mu zagotovi 
dostop do storitev platforme, in mora sprejeti pogoje spodnjih predpisov.   
2. [Uporabniki platforme] Platforma je dostopna dvema skupinama uporabnikov:   
a. opazovalcem; osebe, ki so prebrale in sprejele pogoje predpisov in jim je dovoljen dostop 
do podatkov platforme v namene marketinga,   
b. fizične osebe, ki so privolile, da spadajo v krog tečajnikov, ki so po izpolnitvi obrazca z 
osebnimi podatki prebrali in sprejeli predpise in plačali za katero koli trajanje tečaja v šoli.   
3. [Preverjanje uporabniškega imena] Uporabnik lahko ima samo eno uporabniško ime. Ime preveri 
upravitelj platforme, da prepreči uporabo več enakih imen in da zaščiti ostale uporabnike pred 
krajo identitete ali lažno predstavljanje s strani drugih oseb.   
4. [Stik med tečajnikom in platformo/šolo] Vsi stiki med platformo/šolo in tečajnikom se izvajajo 
prek elektronskih medijev s pomočjo platforme.  
B. Registracija tečajnika   
1. Tečajnik je lahko fizična oseba, ki je sprejela dogovor s šolo v zvezi s storitvami izobraževanja 
prek platforme.   
2. [Pridobitev statusa tečajnika] Za registracijo pri platformi mora vsaka oseba, ki želi pridobiti status 
tečajnika, navesti (v poljih spletnega obrazca, ki ga je ustvarila platforma):  
a. ime, priimek,  
b. stalni naslov,  
c. elektronski naslov,  
d. izbrano uporabniško ime,  
e. izbrano geslo.  
C. Registracija opazovalca  
1. Opazovalec je lahko fizična oseba, ki je sprejela dogovor s šolo v zvezi s storitvami, 
dovoljenimi uporabniku s statusom opazovalca.  
[Pridobitev statusa opazovalca] Za registracijo pri platformi mora opazovalec navesti (v poljih 
spletnega obrazca, ki ga je ustvarila platforma):  
a. ime, priimek,  
b. elektronski naslov,  
c. sprejeti mora predpise za uporabo platforme.  

 
6. člen 
Organizacija postopka poučevanja v šoli 

 
A. Test za uvrstitev in izbira stopnje  
1. [Stopnja za preverjanje]. Da lahko začne z učenjem v šoli, mora uporabnik rešiti brezplačen test 
za ugotovitev stopnje znanja jezika, ki omogoča uvrstitev uporabnika v optimalno stopnjo. Test za 
uvrstitev lahko najdete na naslovu www.blc4u.com.   
2 [Ogled rezultatov testa]. Namen testa za uvrstitev je, da prikaže uporabnikovo stopnjo 
znanja jezika, tako da lahko uporabnik kupi ustrezno stopnjo za svoj jezikovni tečaj.  
B. Učenje v šoli   
1. [Stopnja znanja jezika] Učenje v šoli je na voljo na šestih stopnjah jezika: temeljna, osnovna, 
nižja vmesna, srednja vmesna, vmesna, višja vmesna.   
Vsaka izmed teh stopenj je sestavljena iz šestih mesecev učenja na določeni stopnji jezika.   
2. [Stopnja učenja] Vsaka stopnja jezika je razdeljena na šest podstopenj. Ena podstopnja je 
sestavljena iz najmanj 5 razdelkov, kot so: branje, pisanje, konverzacija, slušno razumevanje 
in slovnica.   
3. [Nadaljevanje na naslednji stopnji učenja] Učenje na vsaki stopnji se začne s prvo podstopnjo. 
Dostop do naslednje podstopnje je možen samo, ko uporabnik doseže najmanj 50% točk za vsak  
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razdelek določene podstopnje. V primeru, da uporabnik doseže manj kot 50% v določeni 
podstopnji, mora ponavljati vaje, dokler ne doseže najmanj 50% razpoložljivih točk.  
4. [Test za napredovanje] Vsaka stopnja se zaključi s testom za napredovanje. Dostop do naslednje 
stopnje je možen, ko tečajnik doseže najmanj 50% razpoložljivih točk v testu za napredovanje.  
5 [Dostop do virov šole] Dostop do virov šole je možen v skladu z naslednjo tabelo.  
a. 1 podstopnja (ne več kot 30 dni).   
b. 1/2 stopnja (ne več kot 90 dni).   
c. 1 stopnja (ne več kot 180 dni).   
d. Več stopenj (ne več kot število stopenj, zbranih v 180 dneh).   
V primeru, da uporabnik ne zaključi določene stopnje učenja v zgoraj navedenem času, se mu 
lahko dostop do virov šole onemogoči. Ponovna omogočitev dostopa je možna za doplačilo v 
skladu s cenikom.  
C. Pisni izdelki. Različne podstopnje učenja vključujejo zahtevo, da uporabnik napiše pisno nalogo 
prek komunikacijskega kanala platforme. Pisni izdelek je praktične narave z uporabo materialov, ki 
jih je uporabljal tečajnik, in ga ne določa šola – samodejno je priznan kot ocenjen.   
D. Plačilo konverzacije za uporabo platforme ne vključuje konverzacije »v živo« z učiteljem. Tečajnik 
lahko zaprosi za konverzacijo z učiteljem za dodatno plačilo v skladu s cenikom platforme (na voljo na 
naslovu www.blc4u.com).   
E. Klavzula za zagotovitev izpita za tečajnike platforme www.blc4u.com.   
1. [predmet garancije] Šola zagotavlja uporabnikom, ki so zaključili 6 stopenj na platformi, da jim 
bo omogočen mednarodni izpit na stopnji B1 v skladu z Evropskimi stopnjami jezika (npr. TELC, 
Cambridge, PEARSON, TRINITY itd.) v razpoložljivem izpitnem centru po vsem svetu.   
2. [Pogoji garancije] Da se bo uporabnik kvalificiral za zgornjo garancijo, mora ustrezati naslednjim 
zahtevam:  
a. zaključenih vseh 6 stopenj na platformi,   
b. opravljal izpit za stopnjo B1 v roku 3 mesece od zaključka tečaja na 
platformi, c. neopravljen izpit, naveden zgoraj.   
3 [Določila garancije] Uporabnik, ki ustreza zahtevam zgornje točke, bo prejel povračilo stroškov 
za zadevni izpit, ki ga je opravljal. Pogoji za prejem povrnitve stroškov so, da pošljejo šoli naslednje 
dokumente:   
a. originalni račun za izpit B1, ki ga je tečajnik opravljal, b. 
dokument, ki potrjuje dejstvo, da ni opravil izpita,   
c. dokumentacijo, ki potrjuje, da je tečajnik plačal 6 stopenj pri platformi.  

 
7. člen 
Plačilo za učenje na šoli. 

 
1. [Cenik] Učenje na platformi se zaračuna. Cenik, ki je del predpisov, je vdelan del predpisov in ga 
lahko najdete na naslovu www.blc4u.com.   
2. [Oblike plačila] Plačilo za učenje na šoli je možno s kreditno/debetno kartico ali s »hitro 
transakcijo« prek storitve podjetja, ki opravlja hitre transakcije. Dostop do virov platforme ni na voljo, 
dokler ni potrjen prejem plačila za učenje.   
3. [Povrnitev stroškov za učenje] Ko sprejme zgornje predpise, se uporabnik zaveda, da po nakupu 
katerega koli modula jezikovnega tečaja prek interneta prejme dostop do avtorskega materiala za 
učenje angleškega jezika. V primeru, da uporabnik delno ali v celoti ne uporablja svojega dostopa do 
materialov, ni upravičen do kakršnega koli povračila delnega ali celotnega plačila za učenje.   
4. [Računi/potrdila o plačilu] Od trenutka nakupa ali aktivacije jezikovnega tečaja s strani 
uporabnika, bo šola samodejno uporabniku izdala račun/potrdilo o zaključenem plačilu.   
S sprejetjem spodnjih predpisov, daje uporabnik privolitev za izdajo računa/potrdila o plačilu v 
elektronski obliki, ki je lahko natisnjeno kot del postopkov platforme.  
 
8. člen  
Omejitve odgovornosti šole. 



1. [Prenehanje odgovornosti] Če katera koli stranka uporablja jezikovne tečaje prek spleta s 
pomočjo platforme izven okoliščin, ki jih zajemajo zakonske določbe, šola ni odgovorna za kakršno 
koli izgubo, povzročeno zaradi:   
a. zadev, nastalih zaradi uporabe platforme in ki jih povzroči uporaba uporabnikovega imena, 
elektronskega naslova ali uporabnikovega gesla s strani nepooblaščenih oseb,   
b. napak računalniške opreme uporabnika, ki je njegov vir podatkov, med uporabo ali na račun 
uporabe virov platforme, še posebno s posledico, da je uporabnikov informacijski sistem okužen 
z računalniškim virusom,   
c. dogodkov izven nadzora šole, ki so razumljeni kot izjemni, zunanji in nepredvidljivi dogodki in 
ki imajo za posledico, da je nemogoče predvideti ustrezne preventivne ukrepe, in za katere šola 
ne more izvajati ukrepov in ki povzročajo oviro pri zadostnem izvajanju pogojev dogovora,   
d. dejanj zakonodajnih organov, izvršilnih ali sodnih, še posebno zaradi sprememb pravnih predpisov, 
ki zadevajo dolžnosti na dan sklenitve dogovora in ki preprečujejo pravno izpolnjevanje dolžnosti 
dogovora,   
e. nezmožnosti uporabnika, da uporablja storitve šole, povzročene zaradi neodvisne internetne 
povezave ali nepravilne konfiguracije uporabnikovega računalnika in/ali programov (npr. 
spletni brskalnik).   
2. [Prenehanje odgovornosti za dejanja, ki so v nasprotju z zakoni in predpisi] Šola ni odgovorna 
za kakršno koli izgubo zaradi katerih koli dejavnosti, povzročeno zaradi nezmožnosti uporabnika, 
da izpolnjuje te predpise ali katera koli zakonska določila.  
 
9. člen  
Pravica do odstopa od izvajanja izobraževalnega procesa. 

 
1. [Razlogi za odstop od izvajanja izobraževalnega procesa] Šola si pridržuje pravico, da odstopi od 
nadaljnjega izvajanja izobraževalnega procesa prek platforme v primeru:  
a. suma, da uporabnik razkrije uporabniško ime ali geslo tretji osebi,   
b. nezadostne kakovosti prenosa, izgube povezave, izpada elektrike, sprememb v prenosu, 
poškodbah ali napakah telekomunikacijske opreme in priključnih sistemov, računalniških 
aparatov, napak v telekomu8nikacijskem omrežju, izgube povezave med izvajanjem navodil ali 
naročil, aktivnosti tretjih oseb med pošiljanjem navodil, naročil in vseh drugih podatkov, 
prekinitev zaradi rutinskih potrebnih vzdrževanj,   
c. dejanj zakonodajnih organov, izvršilnih ali sodnih, še posebno zaradi sprememb pravnih predpisov, 
ki zadevajo dolžnosti na dan sklenitve dogovora in ki preprečujejo pravno izpolnjevanje dolžnosti 
dogovora,   
d. dogodkov izven nadzora šole, ki so razumljeni kot izjemni, zunanji in nepredvidljivi dogodki in 
ki imajo za posledico, da je nemogoče predvideti ustrezne preventivne ukrepe, in za katere šola 
ne more izvajati ukrepov in ki povzročajo oviro pri zadostnem izvajanju pogojev dogovora.   
2. [Prepoved uporabe platforme v neustrezne namene] Uporabniki se strinjajo, da je uporaba 
platforme v namene, ki niso v skladu z namenom platforme, z namenom kršitve ali 
neupoštevanja pravnih obveznosti prepovedana.   
3. [Prepoved motenja ljudi, oglaševanja in širjenja nezakonitih vsebin] Uporabnikom je 
prepovedana uporaba platforme v namene izražanja vsebine in izvajanje dejavnosti, ki motijo 
dobrobit ljudi, ki promovirajo druge spletne strani, izražajo vsebino v obliki oglaševanja itd.  
 
10. člen 
Pritožbe o storitvi 

 
1. [Upravičenost do pritožbe] Uporabniki platforme so upravičeni, da oddajo pritožbe v zvezi s 
storitvami, ki jih ponuja šola. Pritožba mora vsebovati ime, priimek, elektronski naslov in 
uporabniško ime osebe, ki oddaja pritožbo, ter podroben opis razloga za pritožbo.   
2. [Potrditev pritožbe] Pritožbe bodo potrjene s strani šole v 14 delovnih dneh po prejemu.  

 
11. člen 
Končne določbe 



1. [Omejitve dostopa do platforme] Šola lahko občasno omeji dostop do platforme, če je takšno 
dejanje potrebno z vidika varnosti ali drugih okoliščin izven njenega nadzora ter v primerih 
vzdrževalnih del na informacijskem sistemu. Takšne omejitve bodo odpravljene takoj, ko bo 
odpravljen vzrok za takšno omejitev dostopa.   
2. [Veljavnost predpisov] Zgornji predpisi so veljavni od 28. avgusta 2011.  


