ILMOITTAUTUMIS- JA PERUMISOHJEET 2019–2020
SYYSLUKUKAUSI
9.9.–8.12.2019
14.–20.10.2018 syysloma (vko 42)

KEVÄTLUKUKAUSI
7.1.–12.4.2020
4.–10.3.2019 talviloma (vko 10)

Lomaviikoilla, pääsiäisenä ja arkipyhinä ei ole kokoontumisia, ellei ole toisin sovittu.
Katso tarkemmat aikataulut kurssikuvauksesta. Kurssien kokoontumiskerrat ovat nähtävänä verkkoosoitteessa https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/ (Kurssi → Lisätietoja → Näytä kurssin kalenteri).

ILMOITTAUTUMINEN

PERUMINEN

Internetissä pe 30.8. klo 18.00 alkaen:
https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/

Perumisen voi tehdä maksutta ennen kurssin
ensimmäistä kokoontumiskertaa. Kurssille
tulematta jättäminen ei ole perumista.

Mikäli et voi ilmoittautua Internetin kautta, voit
ilmoittautua puhelimitse ma 2.9. alkaen
p. 04010 44106 (klo 9–15) ja lisäksi 2.–3.9.
välisenä aikana p. 04010 44108 (klo 9–15)
Ilmoittautuminen ma 2.9. alkaen myös
asiakaspalvelupisteessä asiakaspäätteellä,
Pielisentie 3, arkisin klo 9–15.
Syksyllä ilmoittaudut kurssille KOKO
LUKUVUODEKSI 2019-2020, mikäli kurssilla
on näkyvissä sekä syksyn, että kevään
päivämäärät.

HUOMAA! Mikäli et halua jatkaa syksyllä
aloittamallasi kurssilla enää keväällä,
PERU KEVÄÄN OSALLISTUMINEN
viimeistään 29.11.2019.
Mikäli perumista ei tule, laskutamme myös
kevään kurssimaksun!
Perumiset vain toimiston kautta
(ei opettajalle):
p. 04010 44106 tai tuula.porkka(at)lieksa.fi.

Jatkaessasi keväällä samalla kurssilla, sinun ei
tarvitse vuoden vaihteessa ilmoittautua
uudelleen, vaan siirrämme sinut automaattisesti
kevään opiskelijaksi ja laskutamme kurssin.
Ilmoittautuminen on sitova, ja maksut ovat
perintäkelpoisia!
Ryhmiin on ilmoittauduttava ennakkoon.
Opiskelijapaikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lasku tulee postitse tai nettipankkiin.
Laskun voi maksaa pankin kautta tai kaupungin
asiakaspalvelupisteeseen (Pielisentie 3).
Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan
kahdessa erässä (1.erä syksyllä ja 2.erä
keväällä).
Opiskelijat hankkivat ja kustantavat itse
oppimateriaalinsa.

OPISKELUN ALOITTAMINEN
Emme lähetä erillistä kutsua kurssille, vaan
ilmoittautuminen riittää.

TYÖTTÖMIEN OPINTOSETELI
Lieksalaisilla työttömillä on oikeus maksuttomaan
opiskeluun: opintosetelit 2 kpl/lukukausi/työtön.
Etuus on todennettava erikseen syksyllä
sekä keväällä!

Oikeus todennetaan asiakaspalvelupisteessä,
Pielisentie 3 (ark. klo 9–15), TE-toimiston
voimassa olevalla asiakaskortilla tai Internetistä
tulostettavalla todistuksella työnhausta.
Etuus tulee osoittaa KAHDEN viikon
kuluessa kurssin alkamisesta. Jos olet jo
saanut laskun, emme enää ota vastaan
työttömyyden todistamista, vaan olet velvollinen
laskun maksamaan.

OPISKELUN KESKEYTYMINEN
Opiskelun keskeytyessä sairastumisen takia
palautetaan maksetuista opintomaksuista
opiskelijalle lääkärin tai terveydenhoitajan
todistuksen perusteella puolet, mikäli opiskelija ei
voi osallistua yli puoleen kurssin opetustunneista.
Kun opetusohjelmassa ei ole ollut riittäviä tietoja
opiskelun vaatimista henkilökohtaisista
laitehankinnoista, voidaan kurssimaksu palauttaa
kokonaisuudessaan.

KURSSIN PERUUNTUMINEN
OPISKELIJAMÄÄRÄN VÄHÄISYYDEN
VUOKSI
Syksyn sekä keväällä alkavien uusien ryhmien
toiminta ratkeaa ensimmäisessä
kokoontumisessa.
Mikäli ryhmässä on väh. 6 opiskelijaa, toiminta
alkaa ja ryhmä työskentelee lukukauden
loppuun.
Otamme sinuun yhteyttä, jos kurssi peruuntuu
tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.

OPISKELIJOIDEN
TAPATURMAVAKUUTUS
Vakuutus (ryhmätapaturmavakuutus
LähiTapiolassa) koskee opiskelutilanteissa
(oppitunneilla) tapaturmaisesti aiheutuneita
ruumiinvammoja. Tapaturma on äkillinen,
ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma,
joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Sairautta tai
vähitellen syntyvää, esimerkiksi rasituksen
aiheuttamaa, vammaa ei korvata.
Tapaturman sattuessa vahinkoilmoitus tehdään
kansalaisopiston toimistossa. Opiskelija hakee
sen jälkeen itse suoraan LähiTapiolasta korvausta
hänelle aiheutuneista kuluista.

VALOKUVAAMINEN JA VIDEOINTI
Opiston ryhmien toimintaa, opiston tapahtumia
ja kurssitöitä voidaan valokuvata ja videoida.
Valokuvia ja videoita julkaistaan opiston
Internet-, Facebook-sivuilla sekä Korennossa.
Niitä voidaan käyttää opiston mainonnassa ja
markkinoinnissa

TIEDOTUS JA TIETOJENKERUU
Muutokset ja lisäykset opetusohjelmassa ovat
mahdollisia ja niistä ilmoitamme opiskelijalle
tekstiviestillä. Pidäthän sen vuoksi yhteystietosi
ajan tasalla.
Kursseista tiedotamme syksyn ja kevään
Korennoissa, kansalaisopiston nettisivuilla,
Facebookissa ja Lieksan lehdessä kaupungin
palstalla.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään
henkilötietoja (henkilörekisteri). Tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään
opiskelijoiden identifioimiseksi ja laskutusta
varten.

Tervetuloa kursseille!
OPISTON YHTEYSTIEDOT
Rehtori
Asko Saarelainen p. 04010 44111
Toimistosihteeri
Tuula Porkka p. 04010 44106 (ma, ti, pe 9-15)
Suunnittelijaopettaja
Inna Turpeinen p. 04010 44108
Suunnittelijaopettaja
Pasi Karonen p. 04010 44112
Käyntiosoite Kulttuurikeskus
Pielisentie 9–11, 2. krs,
81700 Lieksa
Postiosoite Kansalaisopisto
PL 41
81701 Lieksa
etunimi.sukunimi(ät)lieksa.fi
www.lieksa.fi/kansalaisopisto
www.facebook.com/lieksan.kansalaisopisto

