REGULAMIN PŁATNOŚCI I ORGANIZACJI ZAJĘĆ w roku szkolnym 2018/2019 w firmie
Galileusz Bielsko-Biała:
1. Uczniowie mają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych oraz napojów ciepłych i zimnych.
2. Z przedmiotów doświadczalnych: fizyka, chemia, biologia, przeprowadzane są doświadczenia
ułatwiające zrozumienie zagadnień.
3. Stawiamy na partnerskie relacje i pozytywną motywację.
4. Zajęcia regularne prowadzone w formie kursów przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego,
ósmoklasisty lub maturalnego odbywają się w stałych terminach (dzień tygodnia i godzina) minimum
raz w tygodniu (120 min).
5. Kursy są prowadzone na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W ramach kursów odbywają
się egzaminy wewnętrzne sprawdzające wiedzę ucznia, odzwierciedlające egzamin gimnazjalny czy
maturalny.
6. W przypadku zajęć prowadzonych w formie kursów – opłata za kurs jest wnoszona w
nieoprocentowanych , uśrednionych, miesięcznych ratach (zajęcia obowiązkowe, płatność za
wszystkie zaplanowane zajęcia, niezależnie od obecności na nich).
7. W razie rezygnacji słuchacza z zajęć podczas trwania kursu ustala się okres wypowiedzenia Umowy
w wymiarze jednego miesiąca, co oznacza uiszczenie należności w kwocie jednej miesięcznej raty za
miesiąc następujący po ostatniej obecności słuchacza na zajęciach.
8. W razie zmiany liczby uczestników kursu (mniej niż 4 osoby) w wyniku rezygnacji innego
uczestnika, zmiany opłat uwzględniające nową sytuację będą zawarte w aneksie do Umowy o
świadczenie usług edukacyjnych.
9. Uczestnik kursu lub jego rodzic/opiekun zobowiązany jest do informowania firmy Galileusz BielskoBiała o wszelkich zmianach dotyczących terminów zajęć lub dotrzymania warunków wynikających z
Umowy o świadczenia usług edukacyjnych.
10. Zajęcia indywidualne lub w grupach, które odbywają się w sposób nieregularny w zależności od
zapotrzebowania są umawiane w zależności od możliwości czasowych ucznia i nauczyciela. Są płatne
najpóźniej w dniu zajęć.
11. Akceptujemy płatności przelewem lub gotówką.
12. Firma Galileusz otacza opieką uczestników zajęć w trakcie ich trwania, nie ponosi natomiast
odpowiedzialności za drogę na zajęcia i z zajęć do domu słuchaczy niepełnoletnich.
13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wykonywania zadanych przez nauczyciela prac oraz do
aktywnej współpracy w procesie uczenia się.
14. Firma Galileusz zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i specjalistów, nie ponosi
jednak odpowiedzialności za osiągane wyniki słuchaczy w szkole czy z egzaminów państwowych.
15. Zajęcia mają charakter prywatny i są prowadzone niezależnie od zajęć szkolnych.
16. Na zajęcia można się zapisać on-line na stronie www.galileusz.com.pl/bielsko-biala w zakładce
„zapisy on-line”, mailowo: halina.michnik@galileusz.com.pl lub telefonicznie: 604 592 864.
17. Znajomość zasad Regulaminu uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun uczestnika niepełnoletniego
potwierdza własnoręcznym podpisem na Umowie o świadczenie usług edukacyjnych.

