
Regulamin 

1. Każda osoba pełnoletnia ma prawo zapisać się na kurs lub zajęcia indywidualne osobiście lub 

telefonicznie. W przypadku osób niepełnoletnich zapisów powinien dokonywać opiekun 

prawny lub Rodzic. 

2. Szanujemy  wzajemnie swój czas i na spotkania przychodzimy punktualnie. W przypadku 

spóźnienia nie ma możliwości przedłużenia spotkania jeżeli na kolejne godziny zapisane są 

inne osoby.  

3. Przesunięcie lub zmiana terminu zajęć jest możliwa jedynie w przypadku zgłoszenia 

nieobecności ucznia do godz 19.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Tak zgłoszoną nieobecność 

traktujemy jako nieobecność usprawiedliwioną, a uczeń może odrobić opuszczone zajęcia w 

terminie uzgodnionym z korepetytorem. Odwołanie zajęć w terminie późniejszym skutkuje 

koniecznością uiszczenia opłaty w pełnej kwocie. W ten sposób uczeń może maksymalnie 

opuścić 2 spotkania w ciągu miesiąca.   

4. Płatności za zajęcia indywidualne można dokonać w dwóch formach: 

- opłata gotówką po każdych odbytych zajęciach ;  

- przedpłata przelewem na podany przez nas numer konta do 5-tego dnia każdego miesiąca. 

5. Płatności za udział w kursie przygotowawczym można dokonywać opłacając miesięczny udział 

w zajęciach przelewem na podany przez Nas numer konta do 5-tego dnia każdego miesiąca. 

6. Z zajęć można zrezygnować w dowolnym momencie ze skutkiem od początku kolejnego 

miesiąca. Punkt ten nie dotyczy pakietów promocyjnych. 

7. W przypadku nieobecności Korepetytora, wszystkie odwołane zajęcia będą odrobione w jak 

najszybszym, uzgodnionym z uczniem terminie. 

8. CEL zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich niezbędnych materiałów do prowadzenia 

zajęć z uczniem, które są zawarte w cenie usługi; 

9. Osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do aktywnego w nich uczestniczenia oraz do 

wykonywania zleconych przez korepetytora prac domowych. 

10. Uczęszczając na zajęcia uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania w trakcie zajęć 

oraz na terenie Lokalu.  

11. W przypadku naruszenia któregoś z punktów regulaminu umowa zostanie rozwiązana w 

trybie natychmiastowym, a opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi. 

12. CEL nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Uczniów pozostawione na terenie 

Lokalu 

    Podjęcie współpracy jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. 

 


