CENNIK ZAJĘĆ 2020/2021
Ceny korepetycji z matematyki, chemii, fizyki, biologii, j. polskiego, j. angielskiego,
/poziom podstawowy i rozszerzony/.
Zajęcia indywidualne – 70 zł za 60 min.
Zajęcia z 2 osobami – 50 zł/os. za 60 min.
Zajęcia z 3 osobami – 40 zł/os. za 60 min.
Zajęcia mają charakter doraźny lub regularny, w zależności od potrzeb.

Kursy – przygotowanie do matury, egzaminu 8-klasisty /64 godz. od września do kwietnia/
Zajęcia w grupach min. 4 osoby – 30 zł/os. za godz.(60 min). Zajęcia oddzielnie z każdego przedmiotu
odbywają się raz w tygodniu (120 min.)
Koszt kursu: 64 godz. x 30 zł = 1920 zł.
Rozliczenia na podstawie umowy. Opłata za kurs może być wniesiona w 8-miu nieoprocentowanych
ratach – 240 zł/miesiąc.
Przy wyborze dwóch przedmiotów rata miesięczna wynosi 450 zł.
Przy wyborze trzech przedmiotów rata miesięczna wynosi 650 zł.
Przy grupie poniżej 4 osób obowiązują ceny jak za korepetycje.

Kursy – /76 godz. od września do czerwca/
•
•
•
•
•
•
•

robotyki/informatyki z elementami projektowania i modelowania 3D – różne poziomy
zaawansowania
j. angielskiego,
matematyki,
j. polskiego,
chemii,
fizyki,
biologii,

Zajęcia w grupach min. 4 osoby – 30 zł/os. za godz. (60 min.) Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
(120 min.)
Koszt kursu: 76 godz. x 30 zł = 2 280 zł
Rozliczenia na podstawie umowy. Opłata za kurs może być wniesiona w 10-ciu nieoprocentowanych
ratach – 228 zł/miesiąc.
Przy grupie poniżej 4 osób obowiązują ceny jak za korepetycje.

Regulamin płatności i organizacji zajęć na rok szkolny 2020/2021 w firmie Galileusz Bielsko-Biała

1. Zajęcia mogą się także odbywać w trybie ONLINE.
2. Zajęcia mają charakter prywatny.
3. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów oraz specjalistów w swoich
dziedzinach.
4. Firma Galileusz nie ponosi odpowiedzialności za oceny uczestników w szkołach.
5. Raty miesięczne wynikające z umowy są wnoszone niezależnie od obecności na zajęciach.
6. Płatności za korepetycje są wnoszone najpóźniej w dniu zajęć przelewem na konto bankowe.
7. Osoba, która spóźni się na zajęcia, płaci za całą godzinę.
8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do uprzedzenia o swojej nieobecności najpóźniej do 5-ciu
godzin przed rozpoczęciem zajęć, w przeciwnym razie jest zobowiązany pokryć koszt zajęć.

