
ZAŁĄCZNIK nr 2

CENNIK OPŁAT KURSÓW MATEMATYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
dla uczniów klas 1 i 2 szkoły ponadpodstawowej

1. Ceny brutto uwzględniające podatek VAT w obowiązującej obecnie wysokości 23%. Ceny mogą ulec zmianie w zależności od zmiany
wysokości podatku VAT.

2. Opłata ratalna za kurs od stycznia 2023 roku będzie waloryzowana o wskaźnik inflacji, jeśli zgodnie z opublikowanym w grudniu 2022 przez
Prezesa GUS komunikatem w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wskaźnik ten będzie przekraczał
6%.

W zależności od wybranej formy płatności wartość kursu wyliczona jest z następującego wzoru:
Płatność jednorazowa: wpisowe + wpłata jednorazowa = wartość kursu (np. 120 + 1134 = 1254)
Płatność ratalna: wpisowe + liczba rat * wartość raty = wartość kursu (np. 120 + (9 * 126) = 1254)

OFERTA KURSÓW

Kursy Rabat

Liczba
godzin

lekcyjnych
(45 min)
w kursie

System spotkań
Rata

miesięczna
(9 rat)

Cena
za lekcję
(45 min)

Matematyka dla klas I - poziom
podstawowy - STACJONARNY

56 1 raz w tyg. × 75 minut 139,78 zł 24,61 zł

Matematyka dla klas I - poziom
rozszerzony - STACJONARNY

56 1 raz w tyg. × 75 minut 139,78 zł 24,61 zł

Matematyka dla klas II - poziom
podstawowy - STACJONARNY

56 1 raz w tyg. × 75 minut 139,78 zł 24,61 zł

Matematyka dla klas II - poziom
rozszerzony - STACJONARNY

56 1 raz w tyg. × 75 minut 139,78 zł 24,61 zł

WPISOWE

3. W ciągu trzech dni od zapisu/podpisania umowy Kursant wpłaca wpisowe w wysokości 120 zł za każdy kurs, potwierdzającą zawarcie
umowy. Opłata ta zostaje odliczona od całej kwoty kursu. Pozostała opłata zostaje podzielona na równą liczbę rat.

4. W przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku nieuruchomienia grupy wpisowe zostanie zwrócone.

RABATY

6. Kursantom przyznawane są rabaty:
• za wcześniejszą rezerwację - 10% rabatu przy zapisie do końca 05.2023 r.
• za posiadanie Karty Dużej Rodziny – Kursantowi przysługuje 5% rabatu na kurs.
• za płatność jednorazową (w ciągu 7 dni od dnia zapisu):

▪ 7% dodatkowego rabatu przy zapisie i wpłacie gotówką w sekretariacie
▪ 4% dodatkowego rabatu przy zapisie i wpłacie na konto

            Płatność jednorazowa gwarantuje stałą cenę, niezależną od wskaźnika inflacji.

NALICZANIE RABATÓW

7. Kolejność obliczania zniżek jest następująca:
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• zniżka za wcześniejszą rezerwację
• zniżka wynikająca z Karty Dużej Rodziny lub kontynuacji kursu
• zniżka za płatność jednorazową

REGULOWANIE  PŁATNOŚCI

8. Warunki rezygnacji z kursu / rozwiązania umowy, określa "Regulamin" - załącznik nr 1 do umowy. 
9. W przypadku dokonania zapisu w trakcie trwania kursu do grupy, która odbyła już co najmniej 50% spotkań, zniżki za wybór kilku kursów

nie obowiązują.
10. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego grupy poniżej 12 osób, ceny określone w tabeli (pkt 1) mogą ulec zwiększeniu

proporcjonalnie do zmniejszenia stanu grupy.
11. Kurs rozpoczyna się w październiku i kończy się w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego.
12. Opłaty wnoszone są w równych dziewięciu ratach w wysokości określonej w tabeli i po uwzględnieniu przyznanych rabatów, przelewem na

konto bankowe lub gotówką w sekretariacie.
13. Opłaty należy wpłacać co miesiąc w terminie do 10 dnia miesiąca, z zastrzeżeniem wpisowego, które wpłacane jest w terminie 3 dni od

zapisu / podpisania umowy.
14. W przypadku zalegania z płatnościami poszczególnych rat naliczane są ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.
15. W ciągu tygodnia od upływu terminu płatności Firma Elitmat dokonuje telefonicznego przypomnienia o konieczności uregulowania raty. Na

koniec miesiąca, za który Kursant / Rodzic zalega z płatnością, Firma Elitmat wysyła pisemne wezwanie do zapłaty, którego koszt w
wysokości 15 zł pokrywa adresat.

16. Wszystkie dowody opłat należy bezwzględnie zachować w celu ewentualnych wyjaśnień. Tylko dowód wpłaty jest dowodem uregulowania
należności za kurs.

17. W  przypadku nieobecności na zajęciach Kursantowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane  zajęcia, z wyjątkiem długotrwałej choroby
(powyżej 14 dni) potwierdzonej zwolnieniem lekarskim na okres co najmniej 14 dni, gdzie odliczenie może być uwzględnione
indywidualnie. Zwolnienie lekarskie należy przedstawić w Sekretariacie Firmy Elitmat bezzwłocznie na kolejnych zajęciach po powrocie.

KONTAKT Z SEKRETARIATEM: tel. 51-77777-51, elitmat@elitmat.pl
DANE  DO  PRZELEWU:  Firma  Edukacyjno-Wydawnicza  ELITMAT,  ul.  Okrzei  7,  05-300  Mińsk  Mazowiecki  nr  konta
bankowego: 56 1050 1894 1000 0023 0996 6253
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