
 
Galileusz Radzymin, Al. Jana Pawła II 18 B lok. 17, 05-250 Radzymin 

                                  NASZ CENNIK 2022 

RADZYMIN 
 

 

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU 8 KLASY ( więcej o kursach tutaj)  
 

 

Rodzaj kursu 

 

Cena średnia za miesiąc*) 

 

Czas trwania 

STANDARDOWY 

 

360 kurs trwa od połowy września do połowy maja, 

1 spotkanie w tygodniu po 1,5 godziny 

INTENSYWNY 

 

360 kurs trwa od początku stycznia do połowy maja, 1 spotkanie  

w tygodniu po 1,5 godziny 

EKSPRESS  720 kurs trwa od końca lutego/początku marca do połowy maja, 2 
spotkania w tygodniu po 1,5 godziny 

FERYJNY 

 

1100 
trwa 5 dni po 4 godziny dziennie 

ĆWICZENIA NA ARKUSZACH 430 kurs trwa od początku marca do końca kwietnia, 

1 spotkanie w tygodniu po 1,5 godziny 

 
*) koszt kursu w danym miesiącu zależy od liczby zajęć 

 
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY (więcej o kursach tutaj) 

 
*) koszt kursu w danym miesiącu zależy od liczby zajęć 
 

KURSY SZKOŁA PODSTAWOWA (więcej o kursach tutaj)** 
 

 
Rodzaj kursu 

 

Cena średnia za miesiąc*) 

 

Czas trwania 

MATEMATYCZNY 240  

 
kurs trwa od połowy września do połowy 
czerwca, 1 spotkanie w tygodniu po 1 godzinę 

CHEMICZNY 240 

FIZYCZNY 240 

JĘZYK ANGIELSKI 280  

 
*) koszt kursu w danym miesiącu zależy od liczby zajęć 
**) do zajęć można przystąpić w trakcie roku  

 
 

 

 

 

 
Rodzaj kursu 

 
Poziom 

 
Cena średnia za miesiąc*) 

 
Czas trwania 

 

STANDARDOWY 
 

PODSTAWA   420  
kurs trwa od połowy września do 
końca kwietnia, 1 spotkanie w 
tygodniu po 1,5 godziny ROZSZERZENIE 480 

EKSPRESS PODSTAWA  1600 7 spotkań w marcu, kwietniu i 
maju po 4 godziny 
 

https://galileusz.com.pl/radzymin/kurs-sprawdzian-8-klasa.html
https://www.galileusz.com.pl/radzymin/kurs-maturalny.html
https://www.galileusz.com.pl/radzymin/kurs-maturalny.html


 
Galileusz Radzymin, Al. Jana Pawła II 18 B lok. 17, 05-250 Radzymin 

KOREPETYCJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE (więcej o kursach tutaj)** 

 
 

Poziom 
Cena za 1 osobę za 60 minut 

Indywidualne 2 osoby 3-4 osoby 5-6 osób 

SZKOŁA PODSTAWOWA  90 75 65 60 

SZKOŁA ŚREDNIA 
PODSTAWA  

95 80 70 65 

SZKOŁA SREDNIA 
ROZSZERZENIE 

100 85 75 70 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

     RABATY 
 

Zniżka 2 3 kolejny 

KURSY 5 % 10 % 

JEDNORAZOWE DLA FANÓW FB 
GALILUSZ RADZYMIN 

20 

JEDNORAZOWY BON 
RODZINNY ZA 2 I KOLEJNE 
DZIECKO 

50 

 
 
 

 

 
 

 
 

SPOSOBY PŁATNOŚCI  
 

➢ przelewem na konto bankowe w tytule wpisując imię i nazwisko Dziecka, nazwę kursu/zajęć oraz okresu/daty, której 
dotyczy płatność  

➢ gotówką w siedzibie placówki Galileusz Radzymin 

 

Wszyscy uczestnicy naszych zajęć otoczeni są opieką naszych nauczycieli, zadbamy również o to żeby żaden każdy z 
uczniów miała zapewnione ciepłe i zimne napoje. Przekąski sprawią że przerwy że nikt nie będzie głodny a przerwy nie 
będą tylko oczekiwaniem na zajęcia. .  

Naszą kadrę nauczycieli, wykładowców i opiekunów dobieramy z najwyższą starannością z przykładaniem uwagi do ich 
umiejętności, osobowości, pasji oraz sympatii i cierpliwości do dzieci.  

Jeżeli nie znalazłaś/eś w naszej propozycji szukanych zajęć edukacyjnych, chętnie przygotujemy kurs lub inną formę 
zajęć wedle Twoich indywidualnych potrzeb 

 
UWAŻAMY ŻE JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY SĄ LEPSZE CZYLI KRÓTKI REGULAMIN 
ORGANIZACJI ZAJĘĆ I PŁATNOŚCI 

 

➢ Przy płatnościach za kursy /zajęcia grupowe opłacasz wszystkie zajęcia niezależnie od uczestnictwa 

➢ Opłaty za korepetycje indywidualne i w grupach opłacaj najpóźniej w dniu zajęć 

➢ Spóźnienie na zajęcia nie uprawnia Cię do rabatu 

➢ W miarę możliwości zajęcia mogą być przedłużone przez Nauczyciela 

➢ Nieobecności na zajęciach zgłaszaj minimum w dniu poprzedzającym dzień zajęć, brak powiadomienia skutkuje 
naliczeniem opłaty tak jakby Dziecko uczestniczyło w zajęciach 

➢ W przypadku braku powiadomienia o nieobecności na zajęciach mamy prawo zagospodarowania terminu przez innego 
Uczestnika 

➢ Gdyby pojawiły się zaległości płatnicze poinformujemy Cię o tym drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail 
lub/oraz sms-em na wskazany nr telefonu, w przypadku notorycznego nieregulowania płatności możemy odmówić 
Dziecku udziału w zajęciach 

 

Pełny Regulamin Galileusz Radzymin znajdziecie Państwo tutaj 

https://www.galileusz.com.pl/radzymin/kurs-maturalny.html
https://www.galileusz.com.pl/radzymin/pliki/regulamin.pdf?rand=1629842207

