CENNIK
Galileusz Kleszczów 2019/2020
Kontakt tel. 692-767-206 lub 882-678-096
Korepetycje ze wszystkich przedmiotów oraz korepetycje z języków obcych
(60 min)(*)
Zajęcia indywidualne – 60 zł
Zajęcia z 2 osobami – 35 zł za osobę
Zajęcia z 3 osobami lub więcej – 25 zł za osobę
(*) przy płatności za 4 zajęcia jednorazowo zostanie uwzględniony rabat 5 zł od
każdej godziny. Warunkiem otrzymania zniżki jest wykorzystanie 4 zajęć w czasie
1 miesiąca.
Akceptujemy płatności przelewem na konto:
ES Bank Spółdzielczy nr 14 8980 0009 2019 0089 0832 0001
Kleszczów, ul. Różana 8, Tel. 692-767-206 lub 882-687-096, kleszczow@galileusz.com.pl
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Firma
Galileusz z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Różanej 8. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a także,
że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa.
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