
 

 

REGULAMIN KOREPETYCJI WEDŁUG PROGRAMU „GŁOWA DO GÓRY!” 

1. Organizatorem korepetycji jest Fundacja Rozwiń Skrzydła.  
2. Za realizację programu odpowiada koordynator. 
3. Korepetycje są częścią programu „Głowa do Góry!”, który jest programem wsparcia edukacyjnego 

realizowanego w postaci indywidualnych spotkań Uczestnika z korepetytorem, mających na celu pomoc 
Dziecku w nauce. 

4. Odpłatność za 90 minut korepetycji wynosi 30 zł.  
5. Korepetycje skierowane są do Dzieci w wieku 7-15 lat, które mają bieżące lub chroniczne trudności w 

nauce. 
6. Korepetycje odbywają się w biurze Organizatora przy al. J. Piłsudskiego 16 w Lublinie w terminach 

i godzinach ustalonych z Rodzicami/Opiekunami prawnymi Uczestnika z możliwością wprowadzania zmian 
w harmonogramie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Rodzice/Opiekunowie prawni nie biorą 
udziału w korepetycjach. 

7. Warunkiem uczestnictwa Dziecka w korepetycjach jest złożenie w siedzibie Organizatora Karty 
zgłoszeniowej i Regulaminu korepetycji. 

8. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania Dziecka z 
korepetycji lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym przychodzeniu i/lub powrocie Dziecka 
do domu. 

9. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika mają obowiązek poinformowania o planowej nieobecności 
Dziecka najpóźniej dwa dni przed spotkaniem mailowo na adres: kamil@rozwinskrzydla.org lub 
telefonicznie 81 448 00 57, 506 737 140, nie ponosząc odpłatności za spotkanie. W nagłym i 
uzasadnionym przypadku istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznie nieobecności najpóźniej na godzinę 
przed rozpoczęciem spotkania, wówczas należy zapłacić 50% ceny. Należność zostanie doliczona do kosztu 
następnych korepetycji. 

10. Trzykrotne opuszczenie zajęć bez uzasadnionej przyczyny skutkuje skreśleniem Dziecka z listy Uczestników 
korepetycji. 

11. Korepetytor oczekuje na Uczestnika maksymalnie 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, w 
przypadku dłuższego spóźnienia zajęcia mogą się nie odbyć. 

12. Pierwsze korepetycje mają charakter organizacyjno-zapoznawczy, składają się z dwóch części: 
a. spotkania Korepetytora z Rodzicem/Opiekunem prawnym Dziecka (ok. 30 minut) 
b. spotkania Korepetytora z Dzieckiem (ok. 60 minut) 

13. Do obowiązków Uczestnika korepetycji należy: 
a) opuszczenie miejsca zajęć pod opieką osoby upoważnionej przez Rodziców/Opiekunów prawnych 

lub samodzielnie wyłącznie na mocy pisemnego oświadczenia Rodziców/Opiekunów prawnych złożonego 
u Organizatora, 

b) traktowanie z szacunkiem siebie i innych osób,  
c) zakaz spożywania i przetrzymywania wyrobów tytoniowych, alkoholu i środków odurzających, 
d) przestrzeganie Regulaminu korepetycji, poszanowanie mienia oraz pomocy dydaktycznych, 
e) informowanie Korepetytora o złym samopoczuciu i wszelkich niepokojących incydentach. 
14. Łamanie niniejszego Regulaminu skutkuje wykluczeniem Uczestnika z udziału w korepetycjach. 
15. Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Dziecko podczas 

trwania zajęć i są zobowiązani do ich rekompensaty. 
16. Organizator odradza zabieranie na zajęcia przedmiotów wartościowych (telefony komórkowe, sprzęt 

audio, biżuteria, itp.) i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 
17. Zabrania się Uczestnikom wykonywania zdjęć/nagrywania głosu na jakiekolwiek nośniki. 
18. Na pisemny wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych Uczestnika, w przypadku dostępnych środków, 

korepetycje mogą być dofinansowane przez Organizatora. Decyzję o przyznaniu dofinansowania 
podejmuje Zarząd Fundacji Rozwiń Skrzydła. 

Akceptuję powyższy Regulamin 

Miejscowość Data Rodzic/Opiekun prawny Uczestnik korepetycji 

    


