
KURSY MATURALNE – stacjonarne lub on-line: j. polski, matematyka, j.angielski, biologia ,chemia

Uwaga : Pełny koszt kursów uwzględnia przerwy świąteczne i ferie.

*każdy kolejny kurs 50 zł taniej.

Kurs maturalny Cena regularna
za zajęcia Opłata roczna ważne rabaty

podstawowy 250 zł 2250 zł Kurs prowadzimy
od września; 30
spotkań po 90

minut.

Płatność
jednorazowa

2000zł

rozszerzony 270 zł 2430 zł
Płatność

jednorazowa
2200zł



Kursy przygotowujące do egzaminu 8 klasy stacjonarnie lub on-line : j.polski, j. angielski, matematyka

Kurs ósmoklasisty

Opłata regularna
za miesiąc

Cena kursu ważne rabaty

250 zł 2250 zł
Kurs prowadzimy od
października; 30

spotkań po 90 minut;

Płatność
jednorazowa 2000

zł

Uwaga; pełny koszt kursu uwzględnia przerwy świąteczne i ferie.

*każdy kolejny kurs 50 zł taniej

Korepetycje indywidualne i grupowe ; stacjonarnie lub on-line : matematyka, chemia, biologia, j. polski,

j. angielski, j. niemiecki informatyka, edukacja wczesnoszkolna, sensoplastyka (Ceny za 60 min zajęć)

Zajęcia indywidualne - 100zł

Zajęcia z 2 osobami - 70zł

Zajęcia z 3 osobami lub więcej- 60zł



Galileusz Junior

Rodzaj kursu
Opłata regularna za

miesiąc Opłata roczna Ważne Rabaty Grupy

Matematyka klasy 0-
3

180 zł 1620 zł
Kurs prowadzony od

października do
połowy czerwca; 34
spotkań po 60 min

Płatność
jednorazowa 1550zł 4-8 osób

J. angielski
(Funtown)

250 zł 2500 zł
Kurs prowadzony od
września do połowy
czerwca; 68 spotkań

po 60 min

Płatność
jednorazowa 2200 zł 4-12 osób

Mały naukowiec –
zajęcia laboratoryjne 180 zł 1620 zł

Kurs prowadzony od
października do

połowy czerwca; 34
spotkań po 60 min

Płatność
jednorazowa 1550zł 4-8 osób

Nauka czytania 180 zł 1620 zł Kurs prowadzony od
października do

połowy czerwca; 34
spotkań po 60 min

Płatność
jednorazowa 1550zł 4-8 osób

Uwaga: W grupach poniżej 4 osób obowiązują warunki jak w przypadku korepetycji.

*płatność za cały miesiąc z góry na pierwszych zajęciach

*każdy kolejny kurs 50 zł taniej



Regulamin płatności i organizacji zajęć
 Miesięczna cena kursu jest jednakowa przez cały okres trwania kursu i została skalkulowana z uwzględnieniem

przerw świątecznych.
 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.

 Zajęcia indywidualne i w małych grupach są płatne najpóźniej w dniu zajęć.
 Korepetycje grupowe prowadzimy dla osób z tego samego rocznika.
 Spóźnienie na zajęcia nie uprawnia do rabatu.
 Wmiarę możliwości zajęcia mogą być przedłużone przez nauczyciela.
 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.
W przypadku braku powiadomienia o nieobecności na zajęciach, prosimy liczyć się z możliwością zagospodarowania
terminu przez innego ucznia.

 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.

 Do zajęć należy się sumiennie przygotowywać.
 Rezygnacja z kursów maturalnych oraz kursów 7 i 8-klasistów jest możliwa z miesięcznym okresem wypowiedzenia

obowiązującym na koniec miesiąca


