
 

 

 

Galileusz Warszawa Mokotów - regulamin 

  

Niniejszy „Regulamin” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 

SmartUp Elżbieta Bartkowiak, oddział firmy Galileusz, zwany dalej Galileusz Mokotów. 

 

1. Organizacja zajęć 

• Galileusz Mokotów oferuje zajęcia w formie kursów grupowych oraz korepetycji 

indywidualnych lub grupowych (maks. 3 osoby). 

• Ceny kursów i korepetycji są zgodne z aktualnym cennikiem, dostępnym na stronie 

internetowej www.galileusz.com.pl/warszawa-mokotow 

• Zajęcia w formie kursu są zajęciami grupowymi, prowadzonymi dla minimalnej liczby 

uczestników 3 w przypadku kursu stacjonarnego (w siedzibie firmy) oraz minimalnej liczby 

uczestników 3, w przypadku kursów online. Maksymalna liczba uczestników kursu 

stacjonarnego, to 8 osób, a kursu online – 12. W przypadku gdy minimalna liczba uczestników 

nie zbierze się, Galileusz Warszawa Mokotów ma prawo nie uruchomić danego kursu lub 

zaproponować inny termin/inną formę zajęć. 

• Zajęcia kursowe prowadzone są zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie 

www.galileusz.com.pl/warszawa-mokotow 

• W szczególnych sytuacjach Galileusz Warszawa Mokotów zobowiązuje się odwoływać zajęcia 
najpóźniej dzień przed spotkaniem, chyba że wystąpi zdarzenie losowe lub nagła choroba. 
Takie zajęcia będą odrabiane w czasie dogodnym dla Uczestnikami i 
Nauczycielem/Korepetytorem, tak aby ilość zajęć w ramach kursu była zgodna z ofertą. 

• Zmiana terminu zajęć ustalana jest każdorazowo z Uczestnikami z wyprzedzeniem min. 24 

godzin. 

• Galileusz Mokotów ma prawo zmienić dni/godziny zajęć, połączyć lub rozwiązać grupy  

w przypadku zbyt małej liczby uczestników. W przypadku niedopasowania nowych terminów 

do potrzeb Uczestnika przysługuje mu rekompensata proporcjonalna do ilości godzin 

pozostałych do zrealizowania w ramach zaoferowanego kursu. 

• Jeśli kurs zostanie przerwany z winy Galileusza Mokotów, firma zobowiązuje się do zwrotu 
kosztów za zajęcia, które się nie odbyły. 

• Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie oddziału Galileusz Mokotów, w Warszawie,  
przy ul. Chocimskiej 12 lok. 1. 

 

2. Prawa i obowiązki uczestników 

• W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które: 

- zapoznały się z „Regulaminem” i stosują się do jego zasad, 

- nie zalegają z płatnościami wobec Galileusza Mokotów, 

- systematycznie uczęszczają na zajęcia. 

• Nieobecność na kursie nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu i czasu 

trwania nieobecności. 

• W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach grupowych Uczestnik ma prawo do 

uczestnictwa w zajęciach w innej grupie, jeśli taka istnieje i jest w niej wolne miejsce. 
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• W przypadku korepetycji indywidualnych i grupowych Uczestnik może odwołać zajęcia 
maksymalnie na dzień (24h)  przed zajęciami, do godziny 20.00 (takie zajęcia będą odrabiane 
w czasie dogodnym dla Ucznia i nauczyciela) bądź w dniu zajęć lub po godzinie 20.00 
poprzedniego dnia (tak odwołane zajęcia są pełnopłatne i nie do odrobienia). 

• Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z kursu przed jego zakończeniem z 2-tygodniowym 
okresem wypowiedzenia. Jest on zobowiązany do uregulowania wszystkich należnych 
płatności najpóźniej w dniu ostatnich zajęć, w których będzie uczestniczył. Uczestnikowi, który 
zapłacił za kurs z góry nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, z wyjątkiem 
szczególnych sytuacji życiowych. 

• W przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika porządku szkoły lub naruszenia 

nietykalności cielesnej innego Uczestnika/Nauczyciela, Galileusz Mokotów ma prawo skreślić 

Uczestnika z listy uczniów, bez prawa do rekompensaty. 

• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestnika w drodze na zajęcia i z zajęć ponoszą 

Rodzice/Opiekunowie. Galileusz Mokotów ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie 

tylko podczas zajęć, na terenie siedziby Galileusza Mokotów. 

• Rodzice/Opiekunowie Uczestników mają prawo do uzyskania bieżącej informacji odnośnie 

postępów swoich dzieci w nauce. 

• Uczestnik zobowiązuję się nie dzwonić z telefonu w trakcie zajęć na sali lekcyjnej (konieczne 

telefony można wykonywać w hallu). 

 

3. Zapisy i zasady płatności 

• Zapisy na kursy i korepetycje dokonywane są on-line na stronie 

www.galileusz.com.pl/warszawa-mokotow, lub za pośrednictwem adresu mailowego bądź 

telefonu, dostępnych na powyższej stronie. 

• Zapisy są prowadzone przez Galileusz Mokotów w trakcie całego roku, a rezerwacja miejsca 

jest bezpłatna. 

• Wysokość opłaty za kurs/korepetycje wynika z aktualnie obowiązującego cennika, dostępnego 

na www.galileusz.com.pl/warszawa-mokotow. 

• Cena zawiera opłatę za ustaloną liczbę godzin, koszt niezbędnych materiałów, które Uczestnik 

będzie otrzymywał w trakcie kursu, a także możliwość korzystania z zasobów szkoły oraz 

doradztwa Nauczycieli/Korepetytorów. 

• Uczestnikom przysługuje system zniżek na dany rok, dostępny w aktualnym cenniku.  

• Uczestnicy, którzy dołączają do kursu w trakcie jego trwania, wnoszą opłatę proporcjonalną  

do okresu udziału w zajęciach. 

• Płatności za kursy/korepetycje dokonywane są zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie 

www.galileusz.com.pl/warszawa-mokotow, najpóźniej po pierwszych zajęciach w ramach 

kursu/pakietu w przypadku korepetycji.  

• Płatności dokonywane są przelewem na rachunek bankowy, na poniższe dane: 

SmartUp Elżbieta Bartkowiak 

05-825 Janinów, ul. Hiszpańska 20 

nr rachunku: 53 1160 2202 0000 0003 3239 1302 (Bank Millenium) 

• W przypadku nieterminowych płatności Uczestnik traci prawo do uczestnictwa w zajęciach  
do czasu ich uregulowania. 

http://www.galileusz.com.pl/warszawa-mokotow/
http://www.galileusz.com.pl/warszawa-mokotow/
http://www.galileusz.com.pl/warszawa-mokotow/

