ul. Kolegialna 47
(II piętro lok. 14, 9 i 1)
tel. 575 260 310

plock@galileusz.com.pl
www.galileusz.com.pl/plock

CENNIK

KURSY
MATURALNE

grupy 4-12 os.
przy grupie mniejszej niż 4 os.
obowiązują ceny jak za korepetycje
300 zł / miesiąc / za każdy przedmiot
290 zł dla naszych fanów na FB

matematyka / fizyka / chemia / biologia /angielski

DLA 7-8-KLASISTÓW

MATEMATYKA

290 zł / miesiąc
280 zł dla fanów na FB
POL / ANG / CHEM
170 zł / miesiąc
160 zł dla fanów na FB

W FERIE ZIMOWE

400 zł / 10 godz. / za każdy przedmiot
390 zł dla naszych fanów na FB

skrócony - kurs maturalny / kurs 8-klasisty

ĆWICZENIA NA ARKUSZACH
400 zł / 10 godz. / za każdy przedmiot
EGZAMINACYJNYCH
390 zł dla naszych fanów na FB

matura / egzamin 8-kl

KOREPETYCJE

matematyka / fizyka / chemia / biologia
polski /angielski / niemiecki

indywidualne
grupa 2 os.
grupa 3-4 os.
grupa 5-6 os.

90 zł
60 zł /os
50 zł /os
40 zł /os
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DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

KURS DROGA ARTYSTY

800 zł / 13 spotkań

Jak wyzwolić w sobie twórcę - 12-tygodniowy kurs odkrywania
i rozwijania własnej kreatywności wg Julii Cameron

WARSZTATY

ASERTYWNOŚĆ - czy to nie gryzie?
ASERTYWNOŚĆ w praktyce
MOJA WALIZKA - dla nastolatków

200 zł / 4 godz.
200 zł / 3 godz.
100 zł / 3 godz.

INFORMACJE
Sposoby płatności :
gotówką przed zajęciami
przelewem na konto SENSE Iwona Brykała
46 1020 5558 0000 8102 3209 4822
w tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka, nazwę kursu/ów i/lub
przedmiotu/ów, okres jakiego dotyczy płatność

KURSY
MATURALNE

DLA 7-8-Kl

czas trwania zajęć - 120 min
polski / angielski / chemia dla 7-8-klasistów - 60 min
Zajęcia z każdego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu.
Płatność za zajęcia na początku miesiąca lub za cały kurs z góry
Zajęcia prowadzimy od połowy września do końca kwietnia.
Całkowita cena kursu 2100 zł (dla fanów 2030 zł)
- 7 miesięcznych wpłat
kurs wrzesień-maj: matematyka 2030 zł (dla fanów 1960 zł),
polski/angielski/chemia 1190 zł (dla fanów 1120 zł) - 7
miesięcznych wpłat
kurs styczeń-maj: matematyka 1350 zł (34 godz),
polski 760 zł (19 godz), angielski 720 zł (18 godz)

KURSY

Zajęcia prowadzimy przez 5 dni - od poniedziałku
do piątku, trwają 120 min dziennie

W FERIE ZIMOWE

ĆWICZENIA NA ARKUSZACH
EGZAMINACYJNYCH

Zajęcia obejmują 5 spotkań po 120 min
odbywają się raz w tygodniu

KOREPETYCJE

zajęcia trwają 60 min
korepetycje grupowe prowadzimy dla osób z tej samej klasy
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DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

KURS DROGA ARTYSTY
Kurs składa się z 13 spotkań, które odbywają
się raz w tygodniu i trwają po ok. 1,5-2 godz.

WARSZTATY
ASERTYWNOŚĆ - 3-4 godzinne warsztaty
MOJA WALIZKA - 3-godzinne warsztaty dla nastolatków

GALI-lekcje

pojedyncze zajęcia
50 zł / 120 min
karnet na 5 wybranych dni
230 zł
karnet na 10 wybranych dni 450 zł

czyli Świetlica edukacyjna
dla klas II-VI

Zajęcia trwają 2 godz. dziennie, prowadzone są w małych grupach,
w programie: odrabianie lekcji, nauka technik zapamiętywania, warsztaty
doświadczalne i inne w zależności od możliwości i potrzeb dzieci

Uwaga: dzieci przynoszą

Nauka programowania

na zajęcia własne laptop

y!

50 zł / 60 min

tworzenie gier w SCRATCH-u dla dzieci 7- 14 lat

Laboratorium matematyczne z GeoGebrą

35 zł / 60 min

dla uczniów klas 4-6, 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych

zajęcia w grupach 4-10 os.
raz w tygodniu 60 min

Warsztaty matematyczne

35 zł / 60 min

dla dzieci uzdolnionych oraz lubiących matematykę
zajęcia w grupach max 6 os.
(minimalna liczba osób, przy której zajęcia się odbywają to 3 osoby)

Programowanie w MINECRAFT

300 zł / 5x90 min

Academia Robotica - zajęcia w grupach max 8 os.
(minimalna liczba osób, przy której zajęcia się odbywają to 4 osoby)

1202/0202 YNLOKZS KOR

Warsztaty doświadczalne

35 zł / 60 min

z nauk przyrodniczych dla dzieci 6-12 lat
prowadzimy w szkołach i przedszkolach
zajęcia w grupach max 10 os.
zapewniamy fartuchy, rękawice i okulary ochronne oraz komplet materiałów
niezbędnych na zajęciach
(minimalna liczba osób, przy której zajęcia się odbywają to 4 osoby)
Jeżeli nie znaleźli Państwo w naszej ofercie zajęć edukacyjnych,
których potrzebujecie dla swoich dzieci - prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy, chętnie pomożemy :)

REGULAMIN

PŁATNOŚCI I ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Miesięczna cena kursu jest jednakowa przez cały okres trwania
kursu i została skalkulowana z uwzględnieniem przerw w zajęciach
szkolnych (cena za cały kurs została podzielona na liczbę wpłat).
Uczestnicy kursów płacą z góry za wszystkie zajęcia, które odbędą
się w danym miesiącu, niezależnie od obecności na nich.
Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty,
niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.
Zajęcia indywidualne i w małych grupach są płatne najpóźniej w
dniu zajęć.

Korepetycje grupowe prowadzimy dla osób z tej samej klasy.

Spóźnienie na zajęcia nie uprawnia do rabatu. W miarę możliwości
zajęcia mogą być przedłużone przez nauczyciela.
W przypadku korepetycji indywidualnych lub grupowych Uczestnik
ma obowiązek poinformować o swojej nieobecności na zajęciach
minimum na jeden dzień roboczy (24 godziny) przed
zaplanowanymi zajęciami. Nieodwołanie zajęć lub zbyt późne ich
odwołanie skutkować będzie naliczeniem pełnej opłaty, jak za
odbyte zajęcia.
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W przypadku braku powiadomienia o nieobecności na zajęciach,
prosimy liczyć się z możliwością zagospodarowania terminu przez
innego ucznia.
Gdyby pojawiły się zaległości płatnicze, poinformujemy Państwa o
tym drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub sms-em na
wskazany nr telefonu, w przypadku nieuregulowania płatności
możemy odmówić dziecku udziału w zajęciach.
Do zajęć należy się sumiennie przygotowywać!:)
Akceptujemy płatności przelewem i gotówką.

