Galileusz Komorów.
Berylowa 34, I piętro
Komorów / Pruszkowa
komorow@galileusz.com.pl
tel. 602-555-297
www.galileusz.com.pl/komorow

CENNIK KOREPETYCJI I KURSÓW GALILEUSZ KOMORÓW
2015/2016 OBOWIĄZUJE OD 1.09.2015
Rodzaj zajęć

2-3
osób

4-6
osób

7-12
osób

kurs
maturalny

35zł

30zł

25zł

kurs
gimnazjalny

35zł

30zł

25zł

kurs
szóstoklasisty

35zł

30zł

25zł

Galileusz
Junior

30zł

30zł

30zł

Ceny za 60 minut zajęć.
PROMOCJE STAŁE 2015/2016:
DRUGI I KOLEJNY KURS W GALILEUSZU – MINUS 10%
PLATNOŚĆ Z GÓRY ZA DWA I WIĘCEJ MIESIĘCY – MINUS 5 % (pierwszy
miesiąc pełnopłatny)
ZNIŻKA RODZINNA – DRUGA I KOLEJNE OSOBY Z RODZINY MINUS 10%*

*nie sumuje się ze zniżką :drugi i kolejny kurs w Galileuszu

Kursy maturalne: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia,
historia, wos, język polski, języki obce.
Zajęcia raz w tygodniu po 120 minut.
Kurs intensywny- zajęcia po 180 minut.
Kursy gimnazjalne: blok humanistyczny (j. polski, historia, wos), blok
przyrodniczy (chemia, fizyka, biologia, geografia), blok matematyczny i blok
językowy (j. angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).
Zajęcia raz w tygodniu po 120 minut.
Kurs intensywny - zajęcia po 180 minut.
Kurs szóstoklasisty: blok matematyczno-humanistyczny.
Zajęcia raz w tygodniu po 60 minut.
Kurs intensywny- zajęcia po 90 minut.
Galileusz Junior: blok przyrodniczy (elementy chemii i fizyki).
Zajęcia raz w tygodniu po 60 minut.
Kursy zamknięte (takie na które nie można zacząć uczęszczać w
trakcie ich trwania):
Efektywna Nauka: ćwiczenie pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, poprawy
koncentracji, sztuki autoprezentacji, zwiększenia tempa czytania i
szybkiego i przejrzystego notowania.
Zajęcia raz w tygodniu po 120 minut (12 spotkań) – 40zł/h.
KOREPETYCJE INDYWIDUALNE 50-80 zł (zależnie od przedmiotu).
KOREPETYCJE W GRUPACH od 35 zł w grupie dwuosobowej
(matematyka- szkoła podstawowa, j. polski, historia, geografia, biologia,
chemia, wos), od 45 zł w grupie dwuosobowej (matematyka – Gim. i LO.,
fizyka, j. obce).

REGULAMIN KURSÓW MATURALNYCH, GIMNAZJALNYCH,
SZÓSTOKLASISTY IKOREPETYCJI
Zajęcia odbywają się w Komorowie, przy ulicy Berylowej 34, zgodnie z
harmonogramem zajęć umieszczonym na www.galileusz.com.pl/komorow
w odpowiedniej zakładce przypisanej danemu kursowi.
Zajęcia niezrealizowane z przyczyn zależnych od Organizatora kursu (np.
nieobecność nauczyciela spowodowana chorobą) zostaną odpracowane w
terminie zaakceptowanym przez całą grupę (akceptacja wymaga formy
pisemnej).

Do zajęć należy się przygotowywać oraz regularnie na nie uczęszczać postępy w nauce oraz obecności są monitorowane przez nauczycieli.
Uczestnicy każdego kursu otrzymują sukcesywnie materiały szkoleniowe oraz
prace domowe do samodzielnego wykonania.
W ramach kursu przeprowadzany jest egzamin próbny, którego poziom,
struktura i sposób oceniania są takie same jak na egzaminie właściwym.
Zajęcia odbywają się w grupach liczących od 2 do 12 osób (większa liczba
uczestników dopuszczalna tylko na prośbę i za zgodą uczestników kursu).
Płatności za kursy (z wyjątkiem Galileusza Junior) są miesięczne (za każdy
miesiąc z góry) i nie powodują konieczności zawierania umowy ratalnej z
Organizatorem.
Płatności za korepetycje indywidualne i grupowe pobierane są w dniu
odbywających się zajęć.
Nie ma konieczności podpisywania umowy na dany kurs z Organizatorem
(istnieje jednak taka możliwość, np. dla osób, które płacą za cały rok z góry).
Nie prowadzimy zajęć z osobami mającymi zaległości płatnicze.
Nieobecność na lekcji w przypadku kursu grupowego nie jest podstawą
do zmniejszenia opłaty (nie obowiązuje w takim przypadku odwoływanie
zajęć).
W przypadku korepetycji indywidualnych i grupowych, odwoływania zajęć
należy dokonywać najpóźniej 24 godziny przed uzgodnioną datą lekcji. W
przeciwnym wypadku zajęcia będą traktowane jako zrealizowane i kwota za
nie zostanie doliczona do płatności za dany miesiąc.

Galileusz Komorów
Agnieszka Idzikowska

