CENNIK I REGULAMIN
Galileusz Katowice 2022/2023 tel. 696 700 625
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
katowice@galileusz.com.pl
KOREPETYCJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE stacjonarnie lub on-line (więcej tutaj)

CENA ZA 1 OSOBĘ ZA 60 MIN

INDYWIDUALNE

2 OSOBY

3-4 OSOBY

5 I WIĘCEJ
OSÓB

SZKOŁA PODSTAWOWA

100 zł

65 zł

55 zł

40 zł

SZKOŁA ŚREDNIA

110 zł

70 zł

60 zł

45 zł

SZKOŁA ŚREDNIA ROZSZERZENIE

120 zł

75 zł

65 zł

50 zł

POZIOM

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU 8 KLASY stacjonarnie lub on-line/ / j.polski;
j.angielski; matematyka (więcej o kursach tutaj)

Rodzaj kursu

Cena
regularna za
zajęcia

STANDARDOWE

300 zł/miesiąc

INTENSYWNE

400 zł/miesiąc

FERYJNE

499 zł/kurs za
przedmiot

ĆWICZENIA NA ARKUSZACH

300 zł/miesiąc

ĆWICZENIA NA ARKUSZACH

400 zł/miesiąc

ważne
Kurs prowadzimy od października;
28 spotkań; 1 raz w tygodniu po 90 min; zajęcia trwają 8
miesięcy
Kurs prowadzimy od STYCZNIA;
17 spotkań; 1 raz w tygodniu po 2 h;
Zajęcia trwają 4 miesiące
Kursy trwają 5 dni, po 2,5 godziny z każdego przedmiotu
dziennie
Kursy rozpoczynają się w marcu i trwają do maja, 12 spotkań
po 1,5 h; 1 raz w tygodniu
Kursy rozpoczynają się w marcu i trwają do maja, 12 spotkań
po 2 h; 1 raz w tygodniu

UWAGA: Pełny koszt kursów uwzględnia przerwy w zajęciach szkolnych
Zajęcia w grupach od 5 do 9 osób (płatność za cały miesiąc z góry przed pierwszymi zajęciami)

W grupach poniżej 5 osób ceny obowiązują jak w przypadku korepetycji

KURSY MATURALNE stacjonarne lub on-line / j.polski; j.angielski; matematyka; biologia; chemia; fizyka; historia i
WOS

Rodzaj kursu

STANDARDOWE

INTENSYWNE

FERYJNE
ĆWICZENIA NA
ARKUSZACH

POZIOM KURSU

Cena regularna za miesiąc

podstawowe

350 zł

rozszerzone

400 zł

podstawowe

400 zł

rozszerzone

440 zł

podstawowe

1 200 zł/kurs

rozszerzone

1 400 zł/ kurs

podstawowe

499 zł/kurs

rozszerzone

530 zł/kurs

ważne

Kurs prowadzimy od października;
25 spotkań; 1 raz w tygodniu po 90
min;
zajęcia trwają 7 miesięcy
Kurs prowadzimy od STYCZNIA;
13 spotkań; 1 raz w tygodniu po 2,5
h;
Zajęcia trwają 4 miesiące
Kursy trwają 5 dni, po 5 godzin
dziennie
Kursy rozpoczynają się w marcu, 7
spotkań po 1,5 h;
1 raz w tygodniu

RABATY! RABATY!
Rodzaj zniżki
KURSY I WARSZTATY
JEDNORAZOWY RABAT DLA
FANÓW NASZEGO FB

3 i kolejny

2
5%

10%
20zł

GALILEUSZ JUNIOR
Galileusz Junior

Cena za zajęcia

czas w min

częstotliwość zajęć

Warsztaty przyrodnicze

60 zł

60

raz w tygodniu

Programowanie 2D i 3D

60 zł

60

raz w tygodniu

Praktyczne warsztaty oparte o doświadczenia z nauk przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia) dla dzieci w wieku od
5 do 12 lat
(płatność za cały miesiąc z góry przed pierwszymi zajęciami)
Nauka programowania (tworzenie prostych gier 2D i 3D) dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat
Zajęcia od 3 do 4 osób - 50 zł za 60 min
(płatność za cały miesiąc z góry przed pierwszymi zajęciami)

JASNE SYTUACJE CZYNIĄ PRZYJACIÓŁ CZYLI KRÓTKI REGULAMIN PŁATNOŚCI
I ORGANIZACJI ZAJĘĆ
✓

Przy płatnościach za kursy opłacacie Państwo wszystkie zajęcia niezależnie od uczestnictwa

✓

Opłaty za korepetycje indywidualne i w grupach są płatne najpóźniej w dniu zajęć

✓

Spóźnienie na zajęcia nie uprawnia do rabatu

✓

W miarę możliwości zajęcia mogą być przedłużone przez nauczyciela

✓

Nieobecności na zajęciach powinny być zgłaszane minimum 24 godziny przed zajęciami, brak
powiadomienia skutkuje naliczeniem opłaty tak jakby Dziecko uczestniczyło w zajęciach

✓

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

✓

Gdyby pojawiły się zaległości płatnicze poinformujemy Państwa o tym drogą elektroniczną na
wskazany adres e-mail lub/oraz SMS-em na wskazany nr telefonu, w przypadku notorycznego
nieregulowania płatności możemy odmówić Dziecku udziału w zajęciach

✓

Do zajęć należy się sumiennie przygotowywać 😊

