REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CENTRUM EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
Obowiązuje od 1 września 2018 roku – dotyczy zajęć indywidualnych z matematyki.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Centrum Edukacji Matematycznej w Lubinie zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta- Ucznia usług
edukacyjnych na różnych poziomach nauczania wykorzystując bogate doświadczenie prowadzących oraz
nowoczesne środki dydaktyczne.
Uczęszczanie na zajęcia CENTRUM EDUKACJI MATEMATYCZNEJ jest równoznaczne
z akceptacją poniższego regulaminu.
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
Zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku
współpracy w terminie dogodnym dla obydwu stron.
3. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH:
Klient obowiązuje się do zapłaty za udział w zajęciach za cały miesiąc z góry na pierwszych zajęciach
w danym miesiącu. Całkowita rezygnacja z usług CEM w trakcie danego miesiąca nie skutkuje zwrotem
należności.
Jeżeli zajęcia w danym miesiącu wypadają w dniu wolnym od zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem
Ministerstwa Edukacji Narodowej wówczas klient odlicza tę opłatę od wpłaty za dany miesiąc lub
w miesiącu następnym.
Opłatę miesięczną oblicza się mnożąc cenę za zajęcia jednostkowe x ilość zajęć.
Za każdą opłatę CEM wystawia paragon fiskalny.
4. POSTANOWIENIA INNE.
W przypadku odwołania lekcji przez Klienta w tym samym dniu opłata przepada niezależnie od powodu
a zajęcia muszą być opłacone.
W przypadku odwołania z ważnego powodu lekcji przez ucznia najpóźniej poprzedniego dnia przed
zajęciami lekcja musi być odpracowana w terminie obustronnie dogodnym lub zajęcia muszą być opłacone.
W trakcie trwania współpracy można to zrobić najwyżej trzykrotnie. Nie przewiduje
się przekładania zajęć częściej- w tej sytuacji zajęcia muszą być opłacone lub współpraca zostaje zerwana.
Centrum Edukacji Matematycznej zobowiązuje się do udzielania Rodzicom szczegółowych informacji na
temat efektów nauczania ich dziecka.
W przypadku nawiązania współpracy z nowym uczniem- obowiązuje miesięczny okres próbny podczas
którego płatność odbywa się po każdych zajęciach.
W przypadku odwołania zajęć przez korepetytora zasady odpracowania zajęć zostaną ustalone indywidualnie
z każdym uczniem.
Centrum Edukacji Matematycznej zastrzega sobie prawo zaprzestania współpracy z uczniem, który
notorycznie nie wykonuje poleceń prowadzącego mających na celu poprawę wyników nauczania.
5. SPOSÓB ZAPŁATY ZA ZAJĘCIA:
Opłatę można uiścić gotówką lub przelewem na konto Centrum Edukacji Matematycznej.
Dane do przelewu :
Centrum Edukacji Matematycznej Renata Szczubiała
59-300 Lubin ul. Kościuszki 26a/2
nr konta: Getin Bank

84 1560 0013 2248 4559 9000 0001

tytułem : imię i nazwisko , rodzaj zajęć

6. CENA ZA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE : ( 60 minut )
A/ szkoła podstawowa
50 zł
B/ gimnazjum i szkoła średnia
50 zł
C/ przygotowanie do matury - poziom podstawowy
50 zł
D/ przygotowanie do matury - poziom rozszerzony
60 zł
Renata Szczubiała

