
 

  

REGULAMIN 

KURSÓW ONLINE Z MATEMATYKI 

obowiązujący w Firmie Edukacyjno-Wydawniczej Elitmat od czerwca 2022 r. 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 

 

1. Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Program kursów opiera się na ramach programowych z poszczególnych przedmiotów. Uzupełnieniem 

kursu maturalnego są Maturalne Maratony Matematyczne - są to zajęcia nieobowiązkowe i dodatkowo 

płatne.  

3. Kursy prowadzone są ONLINE w formie spotkań na żywo. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do 

nagrań ze spotkań. 

4. Kursy rozpoczynają się w drugiej połowie września (kurs jednoroczny na poziomie rozszerzonym) lub w 

październiku (kurs jednoroczny na poziomie podstawowym oraz kurs dwuletni).   

5. Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat zastrzega sobie prawo nierozpoczęcia zajęć danej grupy ze 

względu na niewystarczającą liczbę chętnych tj. poniżej 30 osób. W takim przypadku wpisowe zostanie 

zwrócone.  

6. Zajęcia odbywają się w oparciu o przygotowywane przez nauczycieli prowadzących materiały, 

skonstruowane na bazie podstawy programowej odpowiedniej dla danego kursu. Materiały te będą 

bezpłatnie udostępniane Kursantom.  

 

Rozdział II – Płatności 

 

1. W celu zapisania się na kurs należy: 

 wypełnić formularz zgłoszeniowy lub podpisać umowę na miejscu w siedzibie Firmy Edukacyjno – 

Wydawniczej Elitmat 

 uiścić wpisowe w wysokości 120 zł za każdy wybrany kurs  

 opłata wpisowego jest równoważna z podpisaniem umowy oraz akceptacją regulaminu 

2. Kursant wpłaca wpisowe potwierdzające zawarcie umowy w ciągu trzech dni od zapisu. Opłata ta zostaje 

odliczona od całej kwoty kursu. Pozostała opłata zostaje podzielona na równą liczbę rat. 

3. W zależności od wybranej formy płatności wartość kursu wyliczona jest z następującego wzoru:  

 

Płatność jednorazowa: wpisowe + wpłata jednorazowa = wartość kursu (np. 120 + 1673 = 1793) 

Płatność ratalna: wpisowe + liczba rat * wartość raty = wartość kursu (np. 120 + (7 * 239) = 1793 

 

4. Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nieuruchomienia grupy. 

5. Ceny podane przy zapisie są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT w obowiązującej obecnie 

wysokości 23%. Ceny mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wysokości podatku VAT. 

6. 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%. 

7. Opłaty wnoszone są w równych siedmiu (kurs jednoroczny), dziewięciu (kurs dwuletni) oraz ośmiu (kurs 

ósmoklasisty) ratach w wysokości podanej przy zapisie po uwzględnieniu przyznanych rabatów, 

przelewem na konto bankowe lub gotówką w sekretariacie. 



8. Opłaty należy wpłacać co miesiąc w terminie do 10 dnia miesiąca, z zastrzeżeniem wpisowego, które 

wpłacane jest w terminie 3 dni od zapisu. 

9. W przypadku zalegania z płatnościami poszczególnych rat naliczane są ustawowe odsetki za każdy dzień 

zwłoki. 

10. Wszystkie dowody opłat należy bezwzględnie zachować w celu ewentualnych wyjaśnień. Tylko dowód 

wpłaty jest dowodem uregulowania należności za kurs.  

11. Rezygnacji z kursu można dokonać przesyłając oświadczenie drogą elektroniczną na adres 

elitmat@elitmat.pl 

12. W przypadku rezygnacji należy dokonać opłaty: 

a) za bieżący okres rozliczeniowy (okres rozliczeniowy trwa od 11 dnia danego miesiąca do 10 dnia 

kolejnego miesiąca - np. w przypadku rezygnacji 12 listopada należy uiścić opłatę za okres 11.11. 

– 10.12.) 

b) odszkodowania w wysokości 3 kolejnych rat, przy jednoczesnym braku możliwości uczestniczenia 

w zajęciach, jeśli rezygnacja następuje po odbyciu się 2 zajęć. 

13. Z dniem rezygnacji Kursant traci dostęp do materiałów oraz nagrań z kursu.  

 

Rozdział III – Obowiązki Firmy Edukacyjno – Wydawniczej Elitmat oraz Kursanta / Rodzica 

 

14. Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat zobowiązuje się do zrealizowania programu nauki, ustalonego dla 

danego kursu. 

15. Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat zobowiązuje się do informowania rodziców drogą telefoniczną 

lub mailową o nieobecnościach Kursanta na zajęciach. 

16. Kursant zobowiązuje się do uczestnictwa w obowiązkowych sprawdzianach / egzaminach / maturach 

próbnych organizowanych podczas kursu i mających na celu monitorowanie postępów w nauce. 

17. Kursant / Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę Edukacyjno – 

Wydawniczą Elitmat w Mińsku Mazowieckim dla potrzeb realizacji niniejszej umowy zgodnie z Ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2018, nr 101; poz. 1000 z późn. 

zm.). Dane osobowe Kursanta nie będą udostępniane osobom trzecim, wykorzystywane będą jedynie do 

celów organizacyjnych Firmy Edukacyjno - Wydawniczej Elitmat. 

18. Kursant zobowiązuje się do poinformowania firmy ELITMAT o swoim końcowym wyniku egzaminu 

(matura, lub egzamin ósmoklasisty).  Informacje zbierane są w celach statystycznych. 
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