Zasady uczestnictwa w zajęciach grupowych z matematyki.
§1
Zajęcia będą prowadzone przez Pawła Werwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł
Werwiński Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. Kolejowa 21/6, 55-110 Prusice, NIP 7851-73-62-07, zwanym
dalej Prowadzącym
§2
Na zajęciach obowiązują następujące zasady:
1. Wzajemnego szacunku wobec prowadzącego i uczestników zajęć.
2. Utrzymania porządku w obrębie swojego warsztatu pracy.
3. Zachowania ostrożności podczas wykonywania eksperymentów.
§3
Prowadzący zobowiązuje się do:
1. Świadczenia usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej.
2. Tworzenia miłej atmosfery zajęć i szanowania każdego z uczestników.
§4
Zasady dotyczące płatności i nieobecności
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Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o stałej porze.
Nie prowadzimy zajęć w święta i dni wolne od nauki szkolnej.
Opłata za zajęcia jest stała i wynosi 25 zł (brutto) za lekcję 45 min. (odpowiednio 50zł za lekcję 90min).
Płatność za zajęcia odbywa się z góry do 5. każdego danego miesiąca. Opłata za pierwszy miesiąc
uczestnictwa w zajęciach jest dokonywana przy zapisie.
Płatności należy dokonywać na konto nr: 51 1460 1181 2025 5357 4844 0002 w tytule wpisując:
Matematyka+imię i nazwisko ucznia.
Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi. W razie choroby uczestnika trwającej ponad trzy tygodnie,
poświadczonej przez lekarza, składka może zostać przeniesiona na kolejny okres.
W przypadku odwołania zajęć przez Prowadzącego z przyczyn losowych opłata za kolejny miesiąc będzie
obniżona o wartość odwołanych zajęć. O odwołaniu zajęć uczestnicy zostaną poinformowani
wiadomością SMS na numer podany w formularzu zapisu.
Ze względu na różne długości miesięcy w roku kalendarzowym ilość lekcji w nadchodzącym miesiącu
będzie komunikowana wiadomością SMS do końca miesiąca go poprzedzającego.

§6
Zapis na zajęcia
1. Wstępną rezerwację miejsca dokonuje się uzupełniając formularz dostępny na stronie
www.antoniiprzyjaciele.pl/matma
2. Zapis do grupy następuje dopiero po odnotowaniu wpłaty na powyższy numer konta (opcjonalnie wpis jest
dokonywany po przesłaniu potwierdzenia przelewu)
3. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona. O pierwszeństwie zapisu decyduje data zaksięgowania wpłaty na
koncie lub przesłania potwierdzenia przelewu. Osobom, które nie będą już mogły być zapisane do danej grupy
zostanie zaproponowany inny termin zajęć lub otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy
4. Terminy dokonywania zapisów do grup są podawane na stronie internetowej
www.antoniiprzyjaciele.pl/matma .

