REGULAMIN
UCZESTNICTWA W KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM DO MATURY 2019
§1
1. Akademia Maturzysty jest organizatorem kursów przygotowawczych do matury
z przedmiotów: matematyka, chemia, biologia.
2. Kurs przygotowuje do obu części egzaminu z danego przedmiotu: ustnej i pisemnej,
a także do obu poziomów: podstawowego i rozszerzonego.
3. Kurs jest organizowany w okresie od września 2018 roku do kwietnia 2019 roku i
obejmuje 100 godzin (matematyka), 120 godzin (pozostałe przedmioty). Każde
spotkanie trwa od 3 do 4 godzin lekcyjnych. Czas trwania i terminy ustalane są przez
grupę w porozumieniu z prowadzącym.
4. Uczestnik kursu otrzyma od organizatora wszystkie potrzebne materiały.
5. Zajęcia prowadzone będą w grupach 12-16 osobowych
6. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do
zrezygnowania z organizacji kursu, o czym poinformuje chętnych najpóźniej do 30
września 2018 roku.
§2
1. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie odbywa się za pośrednictwem złożonego
formularza. Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania limitu miejsc.
2. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc oferowanych na danym kursie,
o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
3. Każdy uczestnik kursu powinien uiścić opłatę za kurs zgodnie z harmonogramem
wpłat będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.
4. Wpłat należy dokonywać przelewem na wskazane konto bankowe.
5. Czasowa nieobecność uczestnika kursu na zajęciach nie stanowi podstaw do zwrotu
opłaty za zajęcia.
§3
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestie sporne rozstrzyga
właściciel firmy.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Konto bankowe:
nr: 53 1020 5356 0000 1602 0005 8792 (PKO BP S.A.)
AKADEMIA MATURZYSTY
Zbigniew Andruszek
ul. Orla 1B/5
22-400 Zamość
Tytułem: kurs przygotowawczy matura 2019 (imię i nazwisko uczestnika, przedmiot)
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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
Płatności za kurs można dokonywać jednorazowo lub ratalnie ( 2 lub 4 raty ).
Opłata za godzinę lekcyjną kursu wynosi: 14,00 zł

Matematyka
Harmonogram wpłat:
I/ jednorazowo – 1400,00 zł – do 30.09.2018 r.
II/ 2 raty:
I rata
II rata

– 700,00 zł – przed drugimi zajęciami na kursie
– 700,00 zł – do 31.12.2018 r.

III/ 4 raty:
I rata
II rata
III rata
IV rata

– 350,00 zł – przed drugimi zajęciami na kursie
– 350,00 zł – do 31.10.2018 r.
– 350,00 zł – do 31.12.2018 r.
– 350,00 zł – do 28.02.2019 r.

Pozostałe przedmioty
Harmonogram wpłat:
I/ jednorazowo – 1680,00 zł – do 30.09.2018 r.
II/ 2 raty:
I rata
II rata

– 840,00 zł – przed drugimi zajęciami na kursie
– 840,00 zł – do 31.12.2018 r.

III/ 4 raty:
I rata
II rata
III rata
IV rata

– 420,00 zł – przed drugimi zajęciami na kursie
– 420,00 zł – do 31.10.2018 r.
– 420,00 zł – do 31.12.2018 r.
– 420,00 zł – do 28.02.2019 r.

W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednym kursie ma zastosowanie
obniżka ceny każdego z kursów o 5%.
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