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Regulamin korzystania z usług edukacyjnych 

 
§1  

Zasady ogólne 

 

1. Tutoris Klaudia Jagiełło, zwane dalej TUTORIS, zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta 

usługi edukacyjne, zwane dalej Zajęciami/Korepetycjami. 

2. TUTORIS jest firmą prowadzącą działalność polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych  

i nie posiada statutu szkoły. Celem świadczenia usług jest wspieranie Klienta w jego 

rozwoju edukacyjnym w oparciu o indywidualny program nauczania, a efektem zajęć jest 

dostarczenie wiedzy z ustalonego zakresu materiału1. 

3. W każdym przypadku, strony związane są postanowieniami Regulaminu chyba, że strony 

zawarły Umowę, która stanowi inaczej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

W wyniku rozbieżności w treści obu dokumentów, pierwszeństwo mają postanowienia 

Umowy. 

4. Klient rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu Formularza Zgłoszenia Udziału w zajęciach  

lub podpisaniu Umowy, akceptacji warunków Regulaminu oraz uiszczeniu należności  

za zajęcia/korepetycje. 

5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Klient oświadcza, iż zapoznał się  

z treścią niniejszego Regulaminu i aktualnym cennikiem oraz, że akceptuje w całości 

postanowienia Regulaminu i aktualnego cennika. Akceptacja postanowień niniejszego 

Regulaminu jest warunkiem podjęcia współpracy  

i świadczenia usług edukacyjnych przez TUTORIS. 

6. Świadczenie usług edukacyjnych odbywa się na podstawie oraz zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

7. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest pełna akceptacja warunków świadczenia usług 

edukacyjnych i aktualnego cennika. 

 

§2 

Korepetytorzy 

 

1. TUTORIS zobowiązuje się zapewnić Klientowi indywidualnego Korepetytora. 

2. TUTORIS gwarantuje, że każdy Korepetytor przeszedł postępowanie kwalifikacyjne,  

a jego wykształcenie lub/i poziom metodyczny pozawala na nauczanie danego 

przedmiotu. 

3. Każdy Korepetytor ma podpisaną umowę z TUTORIS o zakazie konkurencji,  

która nie pozwala mu uczyć bez pośrednictwa TUTORIS osób, które korzystają lub 

korzystały  

z usług TUTORIS. 

4. W przypadku choroby lub innej czasowej niemożności wykonywania pracy przez 

Korepetytora, TUTORIS zobowiązuje się na wniosek ucznia wyznaczyć odpowiednie 

zastępstwo lub termin odrobienia zajęć. 

5. W uzasadnionych oraz umotywowanych przypadkach zarówno Klient jak i TUTORIS mają 

prawo zmiany Korepetytora prowadzącego Zajęcia. Poza tym, każdorazowa zmiana 

Korepetytora wymaga zgody TUTORIS, a Klient winien jest złożyć do biura pisemny 

wniosek wraz z podaniem przyczyny rezygnacji z Korepetytora. Klient ma prawo  

                                                           
1
 Korepetytorzy TUTORIS dostarczają profesjonalnego wsparcia merytorycznego pozwalającego  

na rozwój edukacji Klienta/Ucznia oraz na samodzielne wykonanie pracy domowej, zadań, projektu  
przez Klienta/Ucznia. 
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do zmiany Korepetytora jeden raz w ciągu semestru, w przypadkach szczególnych liczba 

ta może ulec zmianie. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rezygnacja z pracy dotychczasowego 

Korepetytora lub przedłużająca się niemożność wykonywania pracy przez Korepetytora) 

TUTORIS ma prawo dokonać zmiany Korepetytora. W takim przypadku zweryfikowanie 

innych postanowień Zgłoszenia następuje za zgodą TUTORIS i Klienta. 

 

§3 

Opłaty 

 

1. Za świadczone Usługi TUTORIS będzie pobierać opłatę miesięczną w wysokości ustalonej 

w Umowie lub Zgłoszeniu. 

2. Klient zobowiązuje się regulować opłatę miesięczną za każdy miesiąc nauki z góry,  

do czasu realizacji pierwszych zajęć w miesiącu (nie później niż do 10-tego dnia 

każdego miesiąca), bezpośrednio w biurze TUTORIS lub przelewem na rachunek 

bankowy TUTORIS2. Za pierwszy miesiąc nauki Klient zobowiązany jest uiścić opłatę  

w ciągu 7 dni od daty przedłożenia Zgłoszenia lub podpisania Umowy na Usługi 

edukacyjne. 

3. Jeżeli opłata miesięczna, za zgodą TUTORIS, dokonywana jest na podstawie rachunku, 

termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia rachunku. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpłaty w biurze TUTORIS lub dzień zaksięgowania 

opłaty na rachunku bankowym TUTORIS. 

5. Brak zapłaty we wskazanym terminie powoduje zawieszenie świadczenia usług 

edukacyjnych przez TUTORIS. 

6. W przypadku nie dokonania płatności w terminie, Klient zobowiązuje się do zapłaty 

odsetek ustawowych. 

7. TUTORIS zastrzega sobie prawo do podniesienia opłaty za zajęcia nie częściej niż raz  

w roku kalendarzowym, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Zmiana 

cennika uprawnia Klienta do odstąpienia od Zgłoszenia/Umowy. 

8. Miesięczna opłata obejmuje rozmowę oceniającą poziom zaawansowania z danego 

przedmiotu, indywidualny program nauczania dostosowany do Klienta, materiały 

przygotowane przez TUTORIS oraz testy kontroli postępów w ciągu semestru. 

9. W przypadku płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do okazania Korepetytorowi 

dowodu wpłaty na początku każdego miesiąca.  

 

 

§4 

Lekcje 

 

1. Jednostka zajęć (60 minut) dotyczy zawsze jednego przedmiotu. 

2. Lekcje odbywają się według indywidualnego harmonogramu ustalonego z przydzielonym 

Korepetytorem. 

3. Klient ma prawo odwołać zaplanowane zajęcia w sytuacjach losowych do godziny 12.00 

dnia poprzedzającego lekcje, a jeżeli dzień poprzedzający to dzień ustawowo wolny od 

pracy lub przypadający w sobotę, wówczas Klient obowiązany jest odwołać zajęcia  

w ostatnim dniu roboczym. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana 

jest za zrealizowaną. 

4. Liczba godzin w każdym miesiącu może być zmienna. 

                                                           
2 Korepetytorzy współpracujący z TUTORIS nie są upoważnieni do pobierania opłaty za zajęcia. Korepetytorzy są natomiast 
zobowiązani do zweryfikowania płatności Klienta/Ucznia na pierwszych zajęciach w  miesiącu. 
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5. Większa liczba godzin w danym miesiącu może odbyć się wyłącznie po wcześniejszym 

ustaleniu z Korepetytorem dodatkowej liczby godzin oraz wolnych terminów. Klient 

zobowiązany jest wpłacić w biurze lub na konto bankowe TUTORIS należną  

za dodatkowe godziny kwotę w ciągu 2 dni od daty ustalenia terminu zajęć 

dodatkowych. 

6. Większa liczba godzin w danym miesiącu może stanowić odrobienie zaległych zajęć  

za poprzedni miesiąc. 

7. W każdym miesiącu odbywają się najpierw zajęcia podstawowe, przewidziane Umową 

lub Zgłoszeniem Udziału, a następnie zajęcia dodatkowe lub odrabiane z poprzedniego 

miesiąca. 

8. W uzasadnionych przypadkach, TUTORIS może wydać pisemną zgodę na odrobienie 

zaległych lekcji w dłuższym przedziale czasowym. 

9. W przypadku rezygnacji z zajęć Klient ma prawo odrobić zaległe lekcje najpóźniej  

do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się okres wypowiedzenia 

Zgłoszenia/Umowy z §5 p. 1. 

 

 

§5 

Okres trwania Umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Świadczenie usług edukacyjnych odbywa się cyklicznie od 1 września do końca czerwca 

następnego roku. 

3. Zajęcia w okresie lipiec-sierpień zawsze ustalane są indywidualnie w oparciu o odrębnie 

sporządzone Zgłoszenie/Umowę. 

 

 

§6 

Rezygnacja z udziału w zajęciach lub zmiana wymiaru godzin 

 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy, warunków Formularzu Zgłoszenia Udziału w zajęciach  

lub warunków świadczenia usług edukacyjnych wymagają formy pisemnej. 

2. W przypadku zawarcia Umowy, każda ze stron może zrezygnować z zajęć lub zmienić 

miesięczny wymiar godzin w każdym momencie bez podania przyczyny, zachowując 

miesięczny termin wypowiedzenia. 

3. W przypadku rezygnacji z zajęć lub zmiany wymiaru godzin w trakcie miesiąca okres 

wypowiedzenia liczony jest od 1 dnia miesiąca następnego. 

4. W przypadku rezygnacji z zajęć bez zachowania okresu wypowiedzenia Klient 

zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości opłaty należnej za okres,  

w którym zgodnie ze Zgłoszeniem/Umową powinny odbywać się lekcje. 

5. W ciągu pierwszych 14 dni od daty pierwszej lekcji Klient, który podpisał Umowę  

na czas nieokreślony, ma prawo zrezygnować z zajęć, dokonując płatności wyłącznie za 

odbyte lekcje. 

§7 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu TUTORIS i w pełni go akceptuję. 

 

 


