LIEKSAN KANSALAISOPISTON ohjeet 2022-2023
Syyslukukausi 12.9.–11.12.2022 (syysloma vko 42)
Kevätlukukausi 9.1.–16.4.2023 (talviloma vko 10)
Lomaviikoilla, pääsiäisenä ja arkipyhinä ei ole kokoontumisia, ellei ole toisin sovittu.

Ilmoittautuminen (Huom! Uusi nettiosoite), opiskelu ja laskutus
Verkossa: pe 26.8. klo 18.00 alkaen: https://uusi.opistopalvelut.fi/lieksa
Puhelimitse: ma 29.8. alkaen p. 0401044106 (ma-pe klo 9─15) ja lisäksi p.0401044108 ma ja ti 29─30.8. (klo 9─15). Kaupungin
asiakaspalvelupisteen asiakaspäätteellä ilmoittautuminen 29.8. alkaen, Pielisentie 3, arkisin klo 9–15.
Ilmoittautumalla sitoudut maksamaan kurssimaksun. Ryhmiin on ilmoittauduttava ennakkoon. Syksyllä ilmoittaudut kurssille KOKO
LUKUVUODEKSI 2022-2023 mikäli kurssilla on näkyvissä sekä syksyn että kevään päivämäärät. Jatkaessasi keväällä samalla
kurssilla, sinun ei tarvitse vuoden vaihteessa ilmoittautua uudelleen. Kevätlukukauden peruminen on mahdollista ja ohjeet löydät
kohdasta Perumisehdot.
- Etsi haluamasi kurssi ja lisää se ostoskoriin. Mene ostoskoriin ja kirjaa osallistujan tiedot (myös maksajan tiedot, mikäli
kurssimaksun maksaja on joku muu).
- Laita rasti kohtaan: Olen lukenut ilmoittautumisohjeet. Lähetä ilmoittautuminen. Ohjelma ilmoittaa: Ilmoittautuminen vastaanotettu
sekä Olet kurssilla. Tässä vaiheessa ilmoittautumisesi on voimassa.
- Jos haluat maksaa verkossa jatka eteenpäin kohdasta: Siirry maksamaan. Ellet maksa verkossa, älä jatka pidemmälle.
Kurssimaksun maksaminen. Kurssi on mahdollista maksaa verkossa. Mikäli et halua maksaa verkossa, lähetämme sinulle laskun
postitse tai e-laskuna myöhemmin. Älä maksa verkossa, mikäli olet oikeutettu työttömyysetuuteen tai kaupungin henkilöstön
virkistysmäärärahalla maksettavaan kurssiin. Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan kahdessa erässä (1.erä syksyllä ja 2.erä
keväällä). Opiskelijat hankkivat ja kustantavat itse oppimateriaalit.
Kurssin alkaminen. Ilmoittautumisjärjestelmä kertoo, oletko päässyt kurssille, eikä erillistä kutsua lähetetä. Otamme sinuun yhteyttä,
jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta. Tee ilmoittautuminen huolellisesti loppuun saakka ja tarkista, että
yhteystietosi ovat oikein. Etäkursseja, kurssimuutoksia ja asiakaspalvelun viestintää varten ilmoitathan myös sähköpostiosoitteesi.
Mikäli ryhmässä on ensimmäisellä kokoontumiskerralla vähintään 6 opiskelijaa, toiminta alkaa ja ryhmä työskentelee lukukauden
loppuun.
Tapaturmavakuutus. Ryhmätapaturmavakuutus (Protector) koskee opiskelutilanteissa (oppitunneilla) tapaturmaisesti aiheutuneita
ruumiinvammoja. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
Tapaturman sattuessa vahinkoilmoitus tehdään kansalaisopiston toimistossa. Opiskelija hakee sen jälkeen itse suoraan Protectorilta
korvausta hänelle aiheutuneista kuluista.
Tiedotus ja tietojenkeruu. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kurssin kokoontumiskertojen muutoksista tiedotamme tekstiviestillä.
Kursseista tiedotamme Internetissä, kansalaisopiston opetusohjelmassa 2022-2023, Facebookissa ja Lieksan lehdessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja (henkilörekisteri). Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi ja laskutusta
varten, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Alennukset
Työttömyys. Lieksassa kirjoilla oleva työtön on oikeutettu maksuttomaan opiskeluun: opintosetelit 2 kpl/lukukausi. Etuus tulee
osoittaa KAHDEN viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Etuus on todennettava ERIKSEEN SYKSYLLÄ JA KEVÄÄLLÄ. Jos olet jo
saanut laskun, emme enää ota vastaan työttömyyden todistamista, vaan olet velvollinen maksamaan laskun. Oikeus todennetaan
kaupungin asiakaspalvelupisteessä, Pielisentie 3 (ark. klo 9–15), TE-toimiston voimassa olevalla asiakaskortilla tai Internetistä
tulostettavalla todistuksella työnhausta.
Kaupungin henkilöstö. Virkistystoimintaan suunnatun määrärahan käytön tiedot ovat kaupungin intranet Woorumissa.

Perumisehdot ja muu info
Peruminen. Voit perua kurssin maksutta kurssin alkamista edeltävänä päivänä ellei kurssikuvauksessa toisin mainita: verkossa,
puhelimitse p. 04010 44106 tai tuula.porkka@lieksa.fi. Mikäli perut kurssin sen jo alettua, olet velvollinen maksamaan kurssimaksun.
Kurssille tulematta jättäminen ei ole perumista. Mikäli et halua jatkaa syksyllä aloittamallasi kurssilla enää keväällä, PERU KEVÄÄN
OSALLISTUMINEN viimeistään 30.11.2022 (kevään peruminen vain toimistoon) p. 0401044106 tai tuula.porkka@lieksa.fi. Mikäli et
peru, laskutamme myös kevään kurssimaksun!
Kurssimaksun palautus. Mikäli opetusohjelmassa ei ole ollut riittäviä tietoja opiskelun vaatimista henkilökohtaisista väline- tai
laitehankinnoista, voidaan kurssimaksu palauttaa kokonaan.
Opiskelun keskeytyminen sairastumisen takia palautetaan maksetuista kurssimaksuista opiskelijalle 50% lääkärin tai
terveydenhoitajan todistuksen perusteella, mikäli opiskelija ei voi osallistua yli 50% kurssin opetustunneista.
Valokuvaaminen ja videointi. Opiston ryhmien toimintaa, opiston tapahtumia ja kurssitöitä voidaan valokuvata ja videoida.
Valokuvia ja videoita julkaistaan opiston Internet-, ja Facebook-sivuilla. Niitä voidaan käyttää opiston mainonnassa ja
markkinoinnissa.

