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Ceny korepetycji z matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii, informatyki,
j. obcych, j. polskiego na rok 2020/2021
Zajęcia indywidualne – 60 zł za 60 min
Zajęcia z 2 osobami – 50 zł za 60 min
Zajęcia z 3 osobami – 40 zł za 60 min
Zajęcia z 4 osobami lub więcej – 35 zł za 60 min
Przygotowanie do matury, egzaminu ósmoklasisty
Zajęcia w grupach od 5 do 8 osób – 50 zł za 90 min
(płatność za cały miesiąc z góry na pierwszych zajęciach) W grupach poniżej 5 osób ceny
obowiązują jak w przypadku korepetycji
Galileusz Junior
Praktyczne warsztaty oparte o doświadczenia z nauk przyrodniczych (chemia, fizyka,
biologia) dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Zajęcia w grupach od 3 do 4 osób - 40 zł za 60 min ( minimalna liczba osób przy której zajęcia
się odbywają to 3 osoby)
Nauka programowania (tworzenie prostych gier 2D i 3D) dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat
Zajęcia od 3 do 4 osób - 40 zł za 60 min (minimalna liczba osób przy której zajęcia się
odbywają to 3 osoby)
Warsztaty matematyczne dla dzieci uzdolnionych w tym kierunku lub lubiących
matematykę i chcących rozwijać zdolności matematyczne
Zajęcia od 3 do 4 osób - 40 zł za 60 min (minimalna liczba osób przy której zajęcia się
odbywają to 3 osoby)
Zajęcia z j. angielskiego dla dzieci
Zajęcia od 3 do 4 osób - 40 zł za 60 min (minimalna liczba osób przy której zajęcia się
odbywają to 3 osoby

Regulamin płatności i organizacji zajęć na rok szkolny 2020/2021 w firmie Galileusz
Przy płatności za miesiąc z góry płacimy za wszystkie zajęcia, które odbędą się w danym
miesiącu niezależnie od obecności na nich.
Lekcje indywidualne i w grupach płatne najpóźniej w dniu zajęć.
Osoba, która spóźni się na zajęcia płaci za całą godzinę.
Zajęcia mogą być przedłużone przez nauczyciela, jeśli jest to możliwe.
W przypadku nieuprzedzenia o nieobecności na zajęciach dana godzina będzie w przyszłości
zajęta przez innego klienta.
Do zajęć należy się przygotowywać.
Nie prowadzimy zajęć z osobami mającymi zaległości płatnicze.

