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Regulamin Szkoły Matematyki Akademia Pitagorasa
(zajęcia indywidualne)
WSTĘP
1.

Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia.

2.

Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki
zawodowej.
ZAPISY I ORGANIZACJA

3.

Zapisy na zajęcia są organizowane przez cały rok w trybie ciągłym (o ile są wolne miejsca).

4.

Zajęcia indywidualne odbywają się w częstotliwości ustalonej przez osobę prowadzącą zajęcia,
przy czym liczba godzin nie może być mniejsza niż dwie w tygodniu (120 min.)

5.

Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy, ale mogą się odbywać w dni
wolne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN (np. soboty, ferie, itp.).
PRAWO DO REZYGNACJI Z ZAJĘĆ

6.

Uczniowi/Rodzicowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez jakichkolwiek
konsekwencji finansowych wyłącznie w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

7.

Wypowiedzenie składa się na piśmie w siedzibie Szkoły.

8.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Ucznia/Rodzica, Szkoła zwróci mu wpłacone środki za
lekcje po potrąceniu opłat za zajęcia, w których uczestniczył do dnia wypowiedzenia umowy.

9.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Ucznia/Rodzica, zobowiązany jest on do uregulowania
ewentualnych zaległych płatności za lekcje w których Uczeń uczestniczył (mógł uczestniczyć) do
dnia wypowiedzenia umowy.
OPŁATY

10. Szkoła oferuje możliwość skorzystania z rabatów. Informacja o aktualnych promocjach znajduje się
na stronie internetowej, facebook’u albo w siedzibie Szkoły.
11. Opłaty za kurs należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy GETIN UP o numerze:
63 1560 0013 2379 8782 0000 0001 W rubryce „tytułem” w formularzu przelewu należy umieścić
imię i nazwisko ucznia oraz nazwę miesiąca, za który realizowana jest wpłata.
12. Opłaty należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.
13. W przypadku dołączenia Ucznia do Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, opłata za dany
miesiąc wnoszona jest w proporcjonalnej wysokości do liczby mających się odbyć zajęć, w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy.
14. W przypadku opuszczenia zajęć przez Ucznia opłata nie jest zwracana.
15. Szkoła wystawia rachunki.
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