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CENNIK i REGULAMIN 2020/2021
KURS ÓSMOKLASISTY
KURS MATURALNY
KURS CAŁOROCZNY-WRZESIEŃ-KWIECIEŃ
Zajęcia grupowe Matematyka
90 minut - 40zł
Polski
60 minut - 26zł
Angielski
60 minut - 26zł
( grupa = min 3 osoby)
W grupie poniżej 3 osób ceny obowiązują, jak w przypadku korepetycji.
Płatność za cały miesiąc z góry na pierwszych zajęciach.

KOREPETYCJE
Korepetycje jednorazowe

70zł za 60 minut . Pakiet 4 godzin = 60 zł/60
minut. Wpłata jednorazowa = 240zł na
pierwszych zajęciach.

Dla uczniów kontynuujących naukę
kolejny rok

60zł za 60 minut

Zajęcia w grupie 2 osób

35zł za 60 minut zajęć od osoby

Kursy dodatkowe
1. Kurs predyspozycji językowych dla uczniów klas VI i VIII ubiegających się o
przyjęcie do klas dwujęzycznych. 18 godzin kursu
Zajęcia w grupowe
Zajęcia w grupie 2 osób
Zajęcia indywidualne

30zł za 60minut zajęć
40zł za 60 minut od osoby
60zł za 60 minut

Zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach przedmiotowych oraz
korepetycje dla studentów
Organizacja zajęć przygotowujących do konkursów i olimpiad odbywa się na
podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy stronami.
Zajęcia indywidualne
Zajęcia z 2 osobami
Zajęcia w grupie 3 osób

70zł za 60 minut
40zł za 60 minut od osoby
30zł za 60 minut od osoby
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Regulamin płatności i organizacji zajęć na rok szkolny 2020/2021
1. Uczestnicy kursów otrzymują harmonogram zajęć wraz z umową ( na życzenie rodzica /
opiekuna ).
2. Płatność za kursy i zajęcia cykliczne następuje za cały miesiąc z góry do 5-tego dnia
każdego miesiąca lub na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
Sposób płatności: gotówka lub przelew.

Numer rachunku bankowego:

75 10204027 0000 1902 1282 8150: Maria Czajkowska
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Przy płatności za miesiąc z góry nie ma zwrotu pieniędzy, gdy uczeń nie uczestniczy w
zajęciach z przyczyn niezawinionych przez Organizatora.
Z udziału w kursie można zrezygnować z miesięcznym wypowiedzeniem, zgłoszonym w
poprzedzającym miesiącu.
W przypadku nie uprzedzenia osoby prowadzącej zajęcia o nieobecności na
KOREPETYCJACH w terminie do 24 godzin, Klient zobowiązany jest zapłacić za
zajęcia.
W przypadku, gdy liczba osób zmniejszy się w trakcie trwania kursu poniżej 3 osób, stawka
godzinowa ulega podwyższeniu do kwoty zgodnej z tabelą w pozycjach dla 2 osób bądź zajęć
indywidualnych
Zajęcia, które się nie odbędą z przyczyn Organizatora są odrabiane w terminie uzgodnionym z
uczestnikami zajęć.
Osoba, która spóźni się na zajęcia, płaci za całą godzinę.
W przypadku powtarzającej się nieobecności Uczestnika kursu na zajęciach, zostanie on
skreślony z grupy.
Do zajęć należy się przygotowywać.
Nie prowadzimy zajęć z osobami mającymi zaległości płatnicze.
Uczestnicy kursów podpisują listę obecności na każdych zajęciach.

Maria Czajkowska
Oddział Poznań

Akceptuję Regulamin____________________________________________________
(podpis i data)
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