
                                    

         Cennik 2022/2023 

               Sylwia Kalkowska  

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

* Płatności naliczane są miesięcznie w zależności od ilości zajęć w danym miesiącu.

** Koszt za cały kurs 


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY (więcej o naszych kursach tutaj) 

* Płatności naliczane są miesięcznie w zależności od ilości zajęć w danym miesiącu.


KOREPETYCJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE 
Cena z osobę za 45 min. 

            Rodzaj kursu Cena za zajęcia *                    To ważne  !!!
ROCZNY - grupa 10 osób 70 kurs trwa od połowy września do połowy maja, 


1 spotkanie w tygodniu po 1,5 h

ROCZNY - grupa 5 osób 80 kurs trwa od połowy września do połowy maja, 

1 spotkanie w tygodniu po 1,5 h

INTENSYWNY 120 kurs trwa od lutego i trwa do połowy maja, 

1 spotkanie w tygodniu po 2 h

FERYJNY 900** Kurs trwa 5 dni po 3 godziny dziennie 

ĆWICZENIA NA ARKUSZACH 70 kurs trwa od połowy marca  do połowy maja, 

1 spotkanie w tygodniu po 1,5 h

            Rodzaj kursu Cena za zajęcia *                    To ważne  !!!
ROCZNY PODSTAWA 80 kurs trwa od połowy września do końca 

kwietnia, 1 spotkanie w tygodniu po 1,5 h

ROCZNY ROZSZERZENIE 90 kurs trwa od połowy września do końca 
kwietnia, 1 spotkanie w tygodniu po 1,5 h

ĆWICZENIA NA ARKUSZACH 90 kurs trwa od połowy marca  do połowy maja, 

1 spotkanie w tygodniu po 1,5 h

Poziom Indywidualne 2 osoby 3 - 4  osoby 5  - 6 osób 

SZKOŁA PODSTAWOWA 80 60 50 35

SZKOŁA ŚREDNIA PODSTAWA 90 70 60 40

SZKOŁA ŚREDNIA ROZSZERZENIE  100 80 70 45

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


KURSY SZKOŁA PODSTAWOWA  

* Płatności naliczane są miesięcznie w zależności od ilości zajęć w danym miesiącu.


KURSY SZYBKIEGO CZYTANIA I EFEKTYWNEJ NAUKI  
Cena z 1 osobę za pełen kurs 

            Rodzaj kursu Cena za zajęcia *                    To ważne  !!!

Chemia /Fizyka 40 dla  7 i 8 klas, kurs trwa od października do połowy 
czerwiec, 1 spotkanie w tygodniu - 1 h

WARSZTATY PLASTYCZNE 35 kurs trwa od połowy września  do połowy czerwca, 

1 spotkanie w tygodniu - 1 h

MATEMATYKA NA WESOŁO KLASY 
1-3

35 kurs trwa od połowy października  do połowy 
czerwca, 1 spotkanie w tygodniu  -1 h

ROBOTYKA NA KLOCKACH LEGO 
We.Do 2.0

35 kurs trwa od połowy października  do połowy 
czerwca, 1 spotkanie w tygodniu - 1 h

Rodzaj kursu
 Liczba osób Cena regularna To ważne!!!

SZYBKIE CZYTANIE I TECHNIKI 
ZAPAMIĘTYWANIA


1

2 - 3

4 - 6

700

500

400

kurs trwa  6 tygodni 

1 spotkania w tygodniu 

po 1 godzinie 

EFEKTYWNA NAUKA CZYLI UCZYMY 
JAK SIĘ UCZYĆ

1

2 - 3

4 - 6

1400

1200

1000

kurs trwa  6 tygodni 

1 spotkania w tygodniu 

po 1,5 godziny lub 

12 tygodni 1 w tygodniu

SPOSÓB PŁATNOŚCI 
• Płatność dokonujemy przelewem na konto Galileusz 

Tczew Sylwia Kalkowska  nr 60 1020 4900 0000 8802 
3227 6061 w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka.


• Przelewem na telefon 881 203 730

JEDNORAZOWY RABAT DLA FANÓW NA FB 20 zł
JEDNORAZOWY RABAT RODZINNY  

ZA 2 I KOLEJNE DZIECKO
50 zł

JEDNORAZOWY RABAT NA 2 I 3 KURS 
ROCZNY LUB SEMESTRALNY

Rabat w wysokości 100 zł za każdy dodatkowy kurs 
roczny lub semestralny. Rabat naliczany jest w ostatnim 
miesiącu zajęć tj. W kwietniu lub maju.

STREFA KOMFORTU 
Każdy z Uczestników naszych zajęć nie zazna pragnienia 
ani głodu, ciepłe i zimne napoje oraz przekąski 
uprzyjemnią oczekiwanie na zajęcia.

ZAJĘCIA SZYTE NA MIARĘ 
Jeżeli nie znalazłeś w naszej propozycji szukanych zajęć 
edukacyjnych, chętnie przygotujemy kurs lub inną formę 
zajęć wedle Twoich indywidualnych potrzeb.



REGULAMIN PŁATNOŚCI 
I ORGANIZACJI ZAJĘĆ  

Kursy i warsztaty uruchamiamy przy minimalnej liczbie 5 Uczestników lub według 
cennika korepetycji indywidualnych i grupowych. 

Przy płatności za kursy/warsztaty/zajęcia grupowe opłacacie Państwo wszystkie 
zajęcia niezależnie od uczestnictwa. 

Zajęcia indywidualne i w małych grupach są płatne najpóźniej w dniu zajęć. 

Spóźnienie z zajęć nie uprawnia do rabatu - w miarę możliwości zajęcia mogą być 
przedłużone przez prowadzącego. 

Nieobecności na zajęciach indywidualnych powinny być zgłaszane minimum 24 
godziny przed zajęciami, brak powiadomienia skutkuje naliczeniem opłaty tak jakby 
Dziecko uczestniczyło w zajęciach. 

 W przypadku nie pojawienia się na zajęciach prosimy liczyć się z możliwością 
zagospodarowania terminu przez innego Uczestnika.  

Gdyby pojawiły się zaległości płatnicze poinformujemy Państwa o tym drogą 
elektroniczną na wskazany adres e-mail lub sms-em na wskazany numer telefonu; w 
przypadku notorycznego nieregulowania płatności możemy odmówić Dziecku 
udziału w zajęciach. 

Do zajęć należy się sumiennie przygotowywać. 

Rezygnacja z kursów i warsztatów jest możliwa z miesięcznym okresem 
wypowiedzenia obowiązującym na koniec miesiąca. Rezygnację należy przesłać na 
adres tczew@galileusz.com.pl 


