
CENNIK 2022/2023

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU W 8 KLASIE
wszystkie przedmioty/czas trwania zajęć - 90 min.

Zajęcia w grupach od 4 do 10 osób - 60 zł *

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY
wszystkie przedmioty/czas trwania zajęć - 120 min.

Zajęcia w grupach od 4 do 10 osób - 80 zł *

KOREPETYCJE 
wszystkie przedmioty/czas trwania zajęć - 60 min.

Zajęcia indywidualne - 110 zł
Zajęcia w grupie 2-osobowej - 80 zł
Zajęcia w grupie 3-osobowej - 60 zł
Zajęcia w grupie 4-osobowej lub większej - 50 zł

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW MIĘDZYNARODOWYCH
wszystkie przedmioty/czas trwania zajęć - 60 min.

Zajęcia indywidualne - 120 zł

GALILEUSZ JUNIOR
nauka programowania dla dzieci od 7 do 15 lat
kursy językowe dla dzieci

Zajęcia w grupach od 4 do 6 osób - 60 zł za 60 min *

KURSY JĘZYKOWE
Zajęcia w grupach od 4 do 6 osób - 60 zł za 60 min *

* W grupach poniżej 4 osób obowiązują warunki jak w przypadku korepetycji,
przy czym ceny obliczane są proporcjonalnie do czasu trwania zajęć. 

RABATY
Płatność z góry za jeden semestr: 5%
Płatność z góry za dwa semestry: 10%
Zniżka za rodzeństwo: 100 zł
Zniżka za uczęszczanie na więcej niż jeden kurs: 100 zł

WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności można dokonywać: gotówką w siedzibie Galileusza, za pośrednictwem naszej strony internetowej w zakładce 

Szczegółowe informacje odnośnie płatności dostępne są w Regulaminie.  

zapłać za zajęcia lub przelewem na rachunek 44 1160 2202 0000 0005 3969 5790 .



SKRÓCONY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W GALILEUSZ NOWY DWÓR

§ 1. Przedmiot Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki uczestnictwa uczniów (zwanych dalej 
„klientami” lub „kursantami”) w zajęciach organizowanych przez firmę Hubert Czejarek (zwaną dalej „Galileusz”). 

§ 2. Organizacja zajęć
1. Galileusz oferuje kursy, korepetycje indywidualne i grupowe. 
2.G alileusz zapewnia, że osoby prowadzące zajęcia posiadają odpowiednie kwalifikacje. 
3.K ursanci zobowiązani są do punktualnego i regularnego przychodzenia na zajęcia oraz odrabiania zadanych 
prac domowych. 
4.W  przypadku nie uprzedzenia osoby prowadzącej zajęcia o nieobecności w terminie do 24 godzin, klient 
zobowiązany jest zapłacić za zajęcia, na których się nie pojawił. 
5.W  związku z ewentualnym wprowadzeniem przez Radę Ministrów ograniczeń na skutek sytuacji epidemiologicznej 
w kraju, Galileusz zastrzega sobie prawo do zmiany trybu nauki ze stacjonarnego na zdalny (wideokonferencje). 
6.W  trakcie trwania semestru Galileusz zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby kursantów w grupie.
7.K lientowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu przed jego zakończeniem z 1 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie zaczyna płynąć od miesiąca następującego po dacie złożenia rezygnacji. 

Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej na adres mailowy . nowydwor@galileusz.com.pl
Fakt nieuczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu.
8.G alileusz ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie jedynie podczas zajęć lekcyjnych na terenie sal 
lekcyjnych. Przed i po zajęciach odpowiedzialność ponosi opiekun/ rodzic. 
9.Z a szkody materialne wyrządzone przez dziecko i młodzież Galileusz odpowiedzialnością będzie obciążać 
opiekunów/rodziców.
10.G alileusz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru na terenie siedziby szkoły.

§ 3. Warunki płatności za zajęcia
1. Wysokość opłaty za zajęcia wynika z aktualnie obowiązującego cennika dostępnego na stronie
 https://www.galileusz.com.pl/nowydwor/.
2.O płatę za kursy, przygotowanie do egzaminów międzynarodowych i Galileusz Junior należy wnieść za cały miesiąc 
z góry przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, a opłatę za korepetycje należy wnieść przed rozpoczęciem 
danych zajęć.
3.W  przypadku nieopłacenia zajęć w terminie klient traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania 
zaległych należności.
4.W  przypadku spóźnienia się na zajęcia przez klienta, lekcja nie zostaje przedłużona, a kwota należna za lekcję nie 
uszczupla się. 
5.Z ajęcia nie są prowadzone z klientami, którzy mają zaległości płatnicze wobec firmy Galileusz.
6.W szystkie rabaty uwzględnione w cenniku obowiązują pod warunkiem terminowych wpłat należności za zajęcia.
7.W  przypadku zmniejszenia się liczby kursantów w trakcie kursu, skutkującego naliczaniem wyższej opłaty zgodnie 
z obowiązującym cennikiem klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Galileusz zwróci wówczas 
klientowi opłatę za zajęcia nieprzeprowadzone.
8.K lient ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia.

§ 4. Reklamacje i zwroty
1. Klientowi rezygnującemu z zajęć nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. Zwrot wniesionej 
opłaty za zajęcia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie 
firmy Galileusz. 

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Klient przyjmuje do wiadomości fakt o zobowiązaniu korepetytorów do niepodejmowania bezpośredniej 
współpracy z klientami firmy Galileusz w czasie świadczenia na jego rzecz usług, oraz przez okres 36 miesięcy po 
zakończeniu współpracy. Klient nie może korzystać z usług korepetytora z pominięciem firmy Galileusz.

2.W  sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

Rozszerzona wersja regulaminu znajduje się na stronie www.galileusz.com.pl/nowy-dwor w zakładce Regulamin
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