REGULAMIN KURSU EKSPRESOWEGO Z MATEMATYKI
Organizator: Firma Edukacyjno- Wydawnicza Elitmat z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
Miejsce zajęć: Siedziba Firmy Elitmat Plac Kilińskiego 7/4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Prowadzący: Dariusz Kulma – Nauczyciel Roku 2008, autor serii książek „Jak zdać maturę z matematyki?”
Rozdział I – Postanowienia ogólne
1. Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat w terminie 25 – 30 kwietnia organizuje stacjonarny kurs
przygotowawczy do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.
2. Kurs składa się z 15 godzin lekcyjnych na zajęciach stacjonarnych oraz 10 godzin pracy on-line
monitorowanej przez nauczyciela prowadzącego.
3. Koszt kursu wynosi 560 zł – cena za godzinę lekcyjną 22,40 zł.
4. Dokonując zapisu do 17 kwietnia obowiązuje rabat 30% i tym samym cena kursu wyniesie 392 zł.
5. Kurs prowadzony będzie w grupie 10 – 16 osobowej.
6. Kurs zostanie zrealizowany podczas 5 spotkań zajęciowych w wymiarze trzech godzin lekcyjnych w
następujących terminach:
25.04 (sobota) – 15.30 – 17.55
27.04 (poniedziałek) – 12.30 – 14.55
28.04 (wtorek) – 12.30 – 14.55
29.04 (środa) – 12.30 – 14.55
30.04 (czwartek) – 11.00 – 13.25
7. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie minimum 10 osób na kurs. W przypadku mniejszej ilości osób
zgłoszonych na kurs Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia
kursu i zwrócenia opłat za kurs osobom, które dokonały opłaty lub do proporcjonalnego zwiększenia opłaty
za kurs (po uprzednim uzgodnieniu z uczestnikami kursu).
8. Kursant zobowiązuje się do poinformowania Firmy Edukacyjno – Wydawniczej Elitmat o uzyskanym przez
niego wyniku na egzaminie maturalnym z matematyki.
9. Zajęci odbędą się w oparciu o materiały przygotowywane przez nauczyciela prowadzącego, skonstruowane
na bazie nowej podstawy programowej z matematyki. Materiały te będą bezpłatnie udostępniane
Kursantom.
10. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Firmy Edukacyjno – Wydawniczej Elitmat w Mińsku Mazowieckim
przy Placu Kilińskiego 7.
11. Kursant / Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę Edukacyjno –
Wydawniczą Elitmat w Mińsku Mazowieckim dla potrzeb realizacji umowy na przeprowadzenie kursu
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2002, nr 101;
poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Kursanta nie będą udostępniane osobom trzecim, wykorzystywane
będą jedynie do celów organizacyjnych Firmy Edukacyjno - Wydawniczej Elitmat.

Rozdział II – Zasady zapisów na kursy
1. W celu zapisania się na kurs należy:
a) wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.jakzdacmaturezmatematyki.pl
b) uiścić opłatę za kurs przelewem na konto organizatora, w ciągu jednego dnia roboczego od dnia
zapisu
2. Ilość osób przyjmowanych na kurs jest ograniczona do 16 miejsc. O przyjęciu na kurs będzie decydowała
kolejność zgłoszeń.

Rozdział IV - Zmiana warunków, rozwiązywanie umowy i skreślenie z listy Kursantów
1. Kursant może zrezygnować z kursu najpóźniej dnia 21.04.2015 roku. Po tym terminie wniesiona za kurs
opłata nie podlega zwrotowi.

2. Kursant może zostać skreślony z listy w przypadku:
 niewłaściwego zachowania przez Kursanta na zajęciach oraz na terenie lokalu, w którym odbywają się
zajęcia, w szczególności godzące w bezpieczeństwo Kursantów lub innych osób,
 niszczenie mienia Firmy Elitmat
W powyższych przypadkach opłata wniesiona za kurs nie podlega zwrotowi.

