
 
 

Cennik obowiązuje od 1 września 2023 r. 

*Płatności naliczane są miesięcznie w zależności od ilości zajęć w danym miesiącu 
 

CENNIK 2023/2024 
 

KURSY	DLA	8-KLASISTÓW	 cena	za	
1	zajęcia	

cena	za	
całość	[zł]	

	
liczba	zajęć	

ROCZNY	–	grupa	do	10	os.	 100 zł 2800-3200 28-32 x 120 min 

ROCZNY	–	grupa	do	5	os.	 130 zł 3640-4160 28-32 x 120 min 

FERYJNY		 150 zł 750 5 x 120 min 

SEMESTRALNY		 140 zł 1960-2100 14-15 x 120 min 
Piszę	z	Galileuszem	-	grupa	6	os	 150 zł 1500 10 x 120 min 

 

 

KURSY	MATURALNE	 cena	za	
1	zajęcia	

cena	za	
całość	[zł]	

	
liczba	zajęć	

ROCZNY	PODSTAWA	 130 zł 3640-3900 28-30 x 120 min 
ROCZNY	ROZSZERZENIE	 150 zł 4200-4500 28-30 x 120 min 

 

KURSY	szkoła		
podstawowa	i	średnia	

cena	za	
1	zajęcia	

cena	za	
całość	[zł]	

	
liczba	zajęć	

ROCZNY	podstawowa	–	do	10	os.	 50 zł 1500-1600 30-32 x 60 min 

ROCZNY	podstawowa	–	grupa	do	5	os.	
ROCZNY	szkoła	średnia	–	I	kl		

60 zł 
100 zł 

1800-1920 
3200-3400 

30-32 x 60 min 
32-34 x 90 min 

Piszę	z	Galileuszem	-	grupa	6	os		 150 zł 1500 10 x 120 min 

Be	ready!	ANG	w	praktyce	–		6	os	 60 zł 1960-2040 32-34 x 60 min 
Write	it	correctly!	–	grupa	6	os	 60 zł 1960-2040 32-34 x 60 min 

kurs	EFEKTYWNEJ	NAUKI	 130 zł 1560 zł 12 x 90 min 
 

KOREPETYCJE	–	ceny	za	60	min	 indywidualne	 2	osoby	 3-4	osoby	

szkoła	podstawowa	i	średnia	kl	1-3	 130 zł 90 zł 70 zł 
klasa	maturalna	 150 zł 100 zł 80 zł 

 

WARSZTATY	 cena	za	
1	zajęcia	

cena	za	
całość	[zł]	

	
liczba	zajęć	

	TRENING	DLA	MÓZGU	 60 zł 60 zł 1 x 90 min 
	    

 

 



 
 

OFERTA DLA SZKÓŁ 	
cena	za	1	zajęcia	/	os	

	
cena	za	całość	

	
liczba	zajęć	

kurs EFEKTYWNEJ NAUKI 10 os 70 zł 840 zł 12 x 90 min 
kurs EFEKTYWNEJ NAUKI 7-9 os 80 zł 960 zł 12 x 90 min 
kurs EFEKTYWNEJ NAUKI 4-6 os 100 zł 1200 zł 12 x 90 min 

warsztaty TRENING DLA MÓZGU 
grupa 10-20 os	

 
20 zł 

  
1 x 45 min 

warsztaty TRENING DLA MÓZGU 
grupa 5-9 os 

 
40 zł 

  
1 x 45 min 

warsztaty TRENING DLA MÓZGU 
grupa 10 -20 os 

 
30 zł 

  
1 x 90 min 

warsztaty TRENING DLA MÓZGU 
grupa 5-9 os 

 
50 zł 

  
1 x 90 min 

 

 

       

SPOSOBY PŁATNOŚCI 

przelewem na konto SENSE Iwona Brykała  
60 1020 3974 0000 5402 0405 6826  
w tytule wpisując imię i nazwisko ucznia, nazwę kursu lub przedmiotu 

gotówką na zajęciach 

 
  

     

STREFA KOMFORTU 

Edukatorów dobieramy z najwyższą starannością biorąc pod uwagę oraz 
gruntownie sprawdzając ich kompetencje, doświadczenie i predyspozycje do 
pracy z dziećmi i młodzieżą  

Na uczestników naszych zajęć czekają napoje oraz przekąski  

 
       

 

 

 

 

 

 



 
 

 

JASNE SYTUACJE CZYNIĄ PRZYJACIÓŁ 

czyli SKRÓCONY REGULAMIN PŁATNOŚCI I ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

 
Ø Kursy uruchamiamy przy minimalnej liczbie 4 uczestników lub według cennika 

korepetycji. 
 

Ø Uczestnicy kursów płacą z góry za wszystkie zajęcia, które odbędą się w danym 
miesiącu, niezależnie od obecności na nich. Nieobecność na zajęciach nie stanowi 
podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności. 

Ø Zajęcia indywidualne i w grupach są płatne najpóźniej w dniu zajęć 

Ø Korepetycje grupowe prowadzimy dla osób z tej samej klasy 

Ø Spóźnienie na zajęcia nie uprawnia do rabatu 

Ø W przypadku korepetycji indywidualnych lub grupowych Uczestnik ma obowiązek 
poinformować o swojej nieobecności na zajęciach minimum na jeden dzień roboczy 
(24 godziny) przed zaplanowanymi zajęciami. Nieodwołanie zajęć lub zbyt późne ich 
odwołanie skutkować będzie naliczeniem pełnej opłaty, jak za odbyte zajęcia. 

Ø W przypadku braku powiadomienia o nieobecności na zajęciach prosimy liczyć się  
z możliwością zagospodarowania terminu przez innego ucznia  

Ø Gdyby pojawiły się zaległości płatnicze poinformujemy Państwa o tym drogą 
elektroniczną na wskazany adres e-mail lub sms-em na wskazany nr telefonu,  
w przypadku nieuregulowania płatności możemy odmówić dziecku udziału w zajęciach 

Ø Akceptujemy płatności przelewem i gotówką 
 

Ø Rezygnacja z kursów jest możliwa z miesięcznym okresem wypowiedzenia 
obowiązującym na koniec miesiąca. 
 

 


