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GALILEUSZ  
NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
ul. Sukienna 54, I piętro 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  

 

REGULAMIN 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG NAUCZANIA 

§ 1.Przedmiot Regulaminu 
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez firmę 

Hubert Czejarek w ramach sieci Galileusz. 
 

§ 2. Organizacja zajęć 
1. Firma Hubert Czejarek oferuje kursy, korepetycje indywidualne lub grupowe oraz konsultacje naukowe w odpowiednio dobranych grupach 

wiekowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas wymienionych zobowiązuje się do przeprowadzania zajęć w ustalonym terminie na 
terenie siedziby firmy Hubert Czejarek lub w siedzibie Klienta w oparciu o autorskie programy nauczania. 

2. Zajęcia zorganizowane w formie kursu są zajęciami grupowymi lub indywidualnymi. Minimalną liczbą Uczestników kursu są 4 osoby a 
maksymalną 12 osób, zajęcia indywidualne odbywają się z jednym uczniem. 

3. W zależności od poziomu i wieku Uczestnika grupy i rodzaju kursu godzina lekcyjna trwa 45, 60, 90 lub 120 min. 
4. Zajęcia na kursach prowadzone są według harmonogramu zajęć który dostępny jest w siedzibie firmy Hubert Czejarek oraz na stronie 

www.galileusz.com.pl/nowy-dwor 
5. Firma Hubert Czejarek przyjmuje zapisy na kursy, korepetycje w trakcie całego roku.  
6. Firma Hubert Czejarek prowadzi zajęcia z największą starannością, efektywnie, według założeń programowych w wyznaczonych ramach 

czasowych. 
7. Firma Hubert Czejarek monitoruje na bieżąco postępy Uczestników poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów, zadań domowych oraz  

egzaminów próbnych. Ocena postępów w nauce pomaga Uczestnikom w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a Nauczycielowi 
umożliwia indywidualne podejście do każdego Uczestnika. Testy kontrolne i końcowe konstruowane są w sposób odpowiedni dla danej grupy 
wiekowej i zawierają treści objęte programem kursu.  

8. Zajęcia dydaktyczne oraz praca Nauczycieli podlega stałemu nadzorowi.  
9. W trakcie trwania semestru firma Hubert Czejarek zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby Uczestników w grupie. 
10. W przypadku zmniejszenia się liczby Uczestników w trakcie kursu, firma Hubert Czejarek ma prawo zaproponować Uczestnikom nowe 

warunki udziału w zajęciach  takie jak: zwiększenie liczebności grupy lub propozycja innej formy zajęć. Stronom przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy. Firma Hubert Czejarek zwróci wówczas Uczestnikom opłatę za zajęcia nieprzeprowadzone. 

11. W przypadku zwiększenia się liczebności grupy ponad maksymalną Uczestnikowi przysługuje prawo do rabatu proporcjonalnego do ilości 
Uczestników w kursie. 

12. W przypadku niezgłoszenia się na kurs wystarczającej liczby Uczestników, firma Hubert Czejarek ma prawo nie uruchomić danego kursu. 
Powiadomi wówczas o tym niezwłocznie Uczestnika. Ma prawo zaproponować inny termin lub inną formę zajęć. Jeżeli Uczestnik nie będzie 
zainteresowany ofertą wówczas firma Hubert Czejarek zobowiązuje się zwrócić całą wniesioną opłatę. 

13. Firma Hubert Czejarek zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba Nauczyciela). Odwołane zajęcia 
nie przepadają. Fakt odwołania zajęć może wydłużyć czas trwania kursu, tak aby ilość zajęć była zgodna z ofertą.  

14. W przypadku nieobecności Nauczyciela, firma Hubert Czejarek zapewnia zastępstwo innego Nauczyciela lub wyznacza nowy termin 
przeprowadzenia zajęć.  

15. W sytuacjach wyjątkowych firma Hubert Czejarek zastrzega sobie prawo do zmiany Nauczyciela. 
16. Jeżeli z winy firmy Hubert Czejarek nastąpi przerwanie kursu, firma Hubert Czejarek zobowiązuje się do zwrotu kosztów za zajęcia, które się 

nie odbyły.  
17. W przypadku więcej niż dwukrotnej następującej po sobie nieobecności Uczestnika na zajęciach, firma Hubert Czejarek zobowiązuje się do 

poinformowania o tym fakcie Rodziców/Opiekunów Uczestnika.  
 

§ 3. Prawa i obowiązki Uczestników 
1. Zapisy na kursy i zajęcia typu korepetycje dokonywane są on-line na stronie https://www.galileusz.com.pl/nowy-dwor/zapisy.html, 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nowydwor@galileusz.com.pl 
Uczestnik kursu zobowiązany jest do : 
1. Przestrzegania postanowień umowy o świadczeniu usług nauczania, regulaminu i terminów płatności zgodnie z harmonogramem płatności 

opisanym w umowie.  
2. Punktualnego stawiania się na zajęcia. 
3. W przypadku korepetycji Uczestnik ma obowiązek poinformować firmę Hubert Czejarek o swojej nieobecności na zajęciach minimum na 1 

dzień roboczy przed zaplanowanymi zajęciami. Zajęcia odwołane w tym trybie zostaną odpracowane w najbliższym dogodnym terminie, ale 
nie później niż w przeciągu miesiąca od daty odwołania. Nieodwołanie zajęć lub zbyt ich późne odwołanie, skutkować będzie naliczeniem 
pełnej opłaty jak za odbyte zajęcia. 

Uczestnik ma prawo do : 
1. Czynnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze  
2. Zmiany Nauczyciela jeśli większość członków grupy lub w przypadku zajęć indywidualnych Uczestnik wyraża niezadowolenie z metod jego 

pracy. 
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3. Przenieść się do innej grupy na tym samym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru, pod warunkiem, że w wybranej przez 
Uczestnika grupie będzie wolne miejsce.  

4. W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach słuchacz ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w innej grupie, jeżeli takowa istnieje 
i jest w niej miejsce dla dodatkowej osoby (po ustaleniu terminu z Nauczycielem).  

5. Każdy pełnoletni Uczestnik kursu, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich jego Rodzic/Opiekun, ma prawo zgłaszania własnych uwag i 
spostrzeżeń odnośnie organizacji pracy firmy Hubert Czejarek.  

6. Rodzice/Opiekunowie Uczestników mają prawo do uzyskania od Nauczyciela informacji odnośnie postępów swoich dzieci w nauce w 
dowolnym momencie trwania zajęć.  

7. Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy jest nieadekwatny do oczekiwanego przez Uczestnika, wówczas 
Uczestnikowi przysługuje prawo zmiany grupy.  

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu przed jego zakończeniem z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie 
zaczyna płynąć od miesiąca następującego po dacie złożenia rezygnacji. 

9. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej na adres mailowy nowydwor@galileusz.com.pl lub korespondencyjny firmy Hubert 
Czejarek ul. Puławska 130/14, 02-620 Warszawa; fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu. 

10. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest do uregulowania wszystkich należnych 
płatności najpóźniej w dniu ostatnich zajęć, w których uczestniczył.  

11. Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot należności jedynie w przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem.  
 

§ 4. Zapisy i zasady płatności 
1. Cena kursów, korepetycji indywidualnych lub grupowych oraz konsultacji naukowych jest zróżnicowana w zależności od poziomu nauczania, 

intensywności, formy oraz zawartości merytorycznej i jest zgodna z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej 
www.galileusz.com.pl/nowy-dwor 

2. Rezerwacja miejsca jest bezpłatna a zapewnienie miejsca na kursie następuje po podpisaniu umowy oraz wpłaceniu minimum pierwszej raty.  
3. Cena kursu obejmuje opłatę za ustaloną ilość godzin objętych programem wybranego kursu, materiały dydaktyczne, testy i egzaminy próbne 

oraz możliwość nieograniczonego korzystania z dydaktycznych zasobów szkoły oraz doradztwa metodycznego.  
4. Uczestnicy mogą korzystać z systemu zniżek ustalonych przez firmę Hubert Czejarek na dany rok. Informacja o rabatach podawana jest w 

aktualnym cenniku dostępnym na stronie www.galileusz.com.pl/nowy-dwor Wszystkie zniżki obowiązują pod warunkiem terminowych 
wpłat należności za zajęcia.  

5. Uczestnicy dołączający do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę proporcjonalnie do okresu udziału w zajęciach.  
6. Opłaty za kurs wnoszone są przelewem bankowym na konto firmy Hubert Czejarek wskazane w umowie o świadczenie usług.   
7. Opłaty mogą być wnoszone jednorazowo za cały kurs w ratach semestralnych lub miesięcznych do 5 dnia danego miesiąca zajęć jednakże 

nie później niż na 3 tygodnie przed zakończeniem kursu. 
8. W przypadku nieopłacenia kolejnej raty w terminie do jednego tygodnia od daty płatności, Uczestnik traci prawo do uczestnictwa w zajęciach 

do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszego Regulaminu.  
9. Opłaty za korepetycje wnoszone są według harmonogramu opłat zapisanym w umowie standardowo z góry do 5 dnia każdego miesiąca. 
10. Opłaty za zajęcie na których Uczestnik kursu był nieobecny nie podlegają zwrotowi.  

 
§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Firma Hubert Czejarek zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników bez prawa do rekompensaty w przypadku Uczestników którzy: 
a. Swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć 
b. Naruszają dobra osobiste i godność innych osób  
c. Stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób 
d. Naruszają postanowienia niniejszego regulaminu  
e. Dokonują umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy  
f. Dokonują kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy  
g. zażywają wszelkiego rodzaju używki na terenie lub ścisłej okolicy szkoły  

2. Firma Hubert Czejarek ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie jedynie podczas zajęć lekcyjnych na terenie sal lekcyjnych. Przed i 
po zajęciach odpowiedzialność za jego zdrowie i bezpieczeństwo ponosi opiekun/ rodzic. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia 
bez wiedzy Rodziców/Opiekunów.  

3. Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko i młodzież firma Hubert Czejarek odpowiedzialnością będzie obciążać opiekunów/rodziców.  
4. Firma Hubert Czejarek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru na terenie siedziby szkoły.  
5. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.  
6. Powyższy Regulamin obowiązuje od 01.07.2022 r. 
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