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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach oraz sposób rezygnacji. 
2. Organizatorem zajęć jest AMBITIO Edukacja Agnieszka Pałaszyńska z siedzibą w Łodzi przy 

ul. Beczkowej 30/3. Regon: 385526850, NIP: 9471937047. 
3. Zajęcia organizowane są pod adresem: Łódź, ul. Św. Teresy 91 

§2 Oferta 

1. Zajęcia grupowe i indywidualne z zakresu programowego szkoły podstawowej i szkoły średniej.  
2. Kursy efektywnej nauki obejmujące wykłady i ćwiczenia:  

Zarządzanie sobą w czasie, Efektywne notowanie, Sprytne zapamiętywanie, Jak czytać efektywniej 

3. Warsztaty rozwojowe 
Warsztaty rozwoju dla dorosłych ,  

Warsztaty dla młodzieży szkół średnich  

Warsztaty dla młodzieży 13 – 15 lat  

Warsztaty rozwojowe dla dzieci 9-11 lat  

Warsztaty rozwojowe dla dzieci 6 – 8 lat  

Spotkania mam z dziećmi do lat 2  

4. Organizator gwarantuje, że zajęcia z zakresu programowego szkoły prowadzone są przez 
wykładowców z odpowiednim doświadczeniem w przygotowywaniu uczniów do egzaminów. 

5. Pełna lista zajęć i cennik dostępne są na stronach organizatora: galileusz.com.pl/lodz i ambitio.pl 

§3 Organizacja zajęć 

1. Zapisując się na zajęcia uczestnicy  i opiekunowie akceptują niniejszy regulamin. 
2. Uczestnicy zajęć mogą korzystać nieodpłatnie z napojów i owoców dostępnych w placówce 
3. Rodzice lub opiekunowie prawni dokonując zapisu jednocześnie akceptują samodzielny dojazd na 

zajęcia i powrót do domu uczestników niepełnoletnich lub zobowiązują się do zapewnienia im 
odpowiedniego transportu. 

4. Niezapowiedziane nieobecności na zajęciach będą zgłaszane opiekunom uczestników. 
5. Uczestnik, który swoim zachowaniem uniemożliwi prowadzenie zajęć, zostanie z nich wykluczony. 
6. W razie zakłócenia porządku w placówce, stanu uczestnika wskazującego na wpływ alkoholu lub 

innych substancji psychoaktywnych organizator podejmie w pierwszej kolejności wszelkie 
dostępne środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom zajęć.  

7. Organizator stosuje się do zaleceń dot. bezpieczeństwa epidemiologicznego.  
8. Uczestnicy przybywający na zajęcia, wykazujący objawy choroby, nie zostaną dopuszczeni do 

zajęć grupowych. Po stwierdzeniu u uczestnika podwyższonej temperatury organizator może 
wezwać opiekunów do odebrania go z placówki i powiadomić organy sanitarne. 

9. Osobom, które z uwagi na pogorszone samopoczucie nie mogą uczestniczyć w opłaconych 
wcześniej zajęciach, organizator umożliwi zdalny dostęp do nauczania pod warunkiem uzgodnienia 
telefonicznego co najmniej na 2h przed planowym rozpoczęciem zajęć. 

10. W razie zaostrzenia zaleceń lub wprowadzenia stanu zagrożenia przez uprawnione organy 
Państwa lub Samorządu, oraz w przypadku choroby prowadzącego zajęcia organizator może 
przenieść wszystkie zajęcia na platformę zdalną, przekazując tę decyzję drogą elektroniczną 
uczestnikom lub ich opiekunom na co najmniej 2h przed planowym rozpoczęciem zajęć. W takim 
przypadku organizator zastrzega sobie prawo do korekt terminów zajęć - bez ich odwoływania. 
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§4 Zapisy i płatności 

1. Zapisów na zajęcia można dokonywać: 
a. Poprzez stronę internetową organizatora, pod adresem: ambitio.pl/formularz-zapisu lub 

galileusz.com.pl/lodz/zapisy.html 
b. Wysyłając e-mail na adres: kontakt@ambitio.pl 
c. Dzwoniąc pod numer: 888 340 886 lub 518 818 310 

2. Dokonując zapisu klient otrzymuje pełen harmonogram zajęć wykupionego kursu.  
3. Po zgłoszeniu deklaracji zapisu Klient otrzymuje mailem potwierdzenie przysługującego rabatu, 

harmonogram wpłat i link do płatności online.  
4. Miejsce w grupie zostaje zagwarantowane dopiero po wniesieniu wpłaty pierwszej raty za kurs. 
5. Opłaty za zajęcia mogą być dokonywane gotówką/kartą płatniczą w placówce, przelewem 

bankowym lub za pośrednictwem szybkich płatności Dotpay. 
6. Dane do przelewu: 

25 1140 2004 0000 3602 7973 8210 

AMBITIO Edukacja Agnieszka Pałaszyńska 

Beczkowa 30/3, 93-487 Łódź 

7. Opłaty za kursy mogą być rozłożone na równe raty lub dokonywane jednorazowo (z góry). 
Płatność z góry za cały kurs uprawnia do rabatu w wysokości określonej w cenniku ważnym 
w dniu dokonania zapisu. 

8. Po opłaceniu należności za cały kurs lub wpłacie ostatniej raty klient otrzymuje prawo do 
specjalnego rabatu lojalnościowego na kolejne zapisy na kursy prowadzone przez organizatora, 
w wysokości 10% wniesionych dotychczas opłat. Rabat ten można przekazać innemu (nowemu) 
uczestnikowi, składając oświadczenie mailem na adres: kontakt@ambitio.pl lub wykorzystać przy 
kolejnych zapisach. Każdy rabat lojalnościowy może być wykorzystany tylko jeden raz. Nie 
podlega on wymianie na środki pieniężne.   

9. Opłata za lekcje indywidualne i zajęcia grupowe musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem zajęć. 
10. Umówione zajęcia indywidualne odwołać można najpóźniej na 24h  przed ich rozpoczęciem. 

W przypadku niedotrzymania tego terminu, z zastrzeżeniem §3 p.8, opłaty nie będą zwracane. 
11. Prawo do rabatu nabywa się poprzez dokonanie wpłaty w terminie ustalonym przez organizatora.  
12. Warunkiem dalszego korzystania z przyznanego prawa do rabatu jest terminowe dokonywanie 

płatności - zgodnie z ustalonym harmonogramem.  
13. Zasady przyznawania rabatów mogą ulec zmianie, bez ograniczania praw do rabatów wcześniej 

nabytych przez uczestników. 

§5 Rezygnacje 

1. Klient ma prawo zrezygnować z kursu bez podania przyczyny, informując organizatora o swojej 
decyzji poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. 

2. Rezygnacja jest równoznaczna ze zrzeczeniem się uprzednio uzyskanych rabatów.  
3. Jeśli zajęcia były opłacone z góry, Klient otrzyma zwrot ceny pomniejszony o opłaty za zajęcia, 

które się już odbyły i wykorzystane rabaty. 
4. Zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rezygnacją. 

§6 Reklamacje 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zlecenia przez Organizatora, 
Klient ma prawo oczekiwać od usługodawcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania usługi, zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego. 

2.  Reklamacje należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@ambitio.pl bądź za pośrednictwem 
formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie, pod adresem: ambitio.pl/kontakt.html. 

§7 Polityka prywatności 

Administratorem danych osobowych zebranych w procesie rejestracji na zajęcia jest 
AMBITIO Edukacja Agnieszka Pałaszyńska z siedzibą w Łodzi przy ul. Beczkowej 30/3. 
 
regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2020 



  
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 
 W ZAJĘCIACH JEDNORAZOWYCH 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach oraz sposób rezygnacji. 
2. Organizatorem zajęć jest AMBITIO Edukacja Agnieszka Pałaszyńska z siedzibą w Łodzi przy 

ul. Beczkowej 30. Regon: 385526850, NIP: 9471937047. 
3. Zajęcia organizowane są pod adresem: Łódź, ul. Św. Teresy 91 

 

§2 Oferta 

1. W ramach zajęć indywidualnych prowadzone są konsultacje z zakresu programowego szkoły 
podstawowej, średniej i wyższej.  

2. Organizator gwarantuje, że zajęcia prowadzone są przez wykładowców z odpowiednim 
doświadczeniem w przygotowywaniu uczniów do egzaminów. 

 

§3 Organizacja zajęć 

1. Zapisując się na zajęcia uczestnicy  i opiekunowie akceptują niniejszy regulamin. 
2. Rodzice lub opiekunowie prawni dokonując zapisu jednocześnie akceptują samodzielny dojazd na 

zajęcia i powrót do domu uczestników niepełnoletnich lub zobowiązują się do zapewnienia im 
odpowiedniego transportu. 

3. Uczestnik, który swoim zachowaniem uniemożliwi prowadzenie zajęć, zostanie z nich wykluczony. 
4. W razie zakłócenia porządku w placówce, stanu uczestnika wskazującego na wpływ alkoholu lub 

innych substancji psychoaktywnych organizator podejmie w pierwszej kolejności wszelkie 
dostępne środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom zajęć.  

5. Organizator stosuje się do zaleceń dot. bezpieczeństwa epidemiologicznego.  
6. Uczestnicy przybywający na zajęcia, wykazujący objawy choroby, nie zostaną dopuszczeni do 

zajęć. Po stwierdzeniu u uczestnika podwyższonej temperatury organizator może wezwać 
opiekunów do odebrania go z placówki i powiadomić organy sanitarne.  



  
 

 

§4 Zapisy i płatności 

1. Zapisów na zajęcia można dokonywać: 
a. Poprzez stronę internetową organizatora, pod adresem: ambitio.pl/formularz-zapisu lub  

lub galileusz.com.pl/lodz/zapisy.html - wybierając przedmiot nauki 
b. Poprzez stronę internetową organizatora, pod adresem: https://ambitio.pl/pogotowie/ - 

wybierając przedmiot nauki i termin (datę i godzinę) spotkania 
2. Dokonując zapisu Klient deklaruje chęć uczestnictwa w 30-minutowych konsultacjach 

z nauczycielem wybranego przedmiotu. 
3. Po zgłoszeniu deklaracji zapisu Klient otrzymuje mailem lub SMS wyznaczony indywidualny termin 

spotkania.  
4. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w odpowiedzi na mail w ciągu 12h, a na SMS 

w ciągu 2h od jego otrzymania (w godzinach 8:00-22:00). Odpowiedź musi zawierać słowa 
"potwierdzam udział" i termin (datę i godzinę).  

a. Brak jednoznacznej odpowiedzi w wyznaczonym czasie może spowodować odwołanie 
bieżącej rezerwacji, 

b. Brak udziału w potwierdzonych zajęciach spowoduje odmowę przyjmowania kolejnych 
rezerwacji. 

5.  Na jeden termin może zostać przyjętych maksymalnie 4 uczestników, którzy wyrażą chęć 
wspólnego udziału w konsultacjach. Uczestnicy samodzielnie tworzą grupę, wpisując jej wspólną 
nazwę w swoich formularzach zapisu. 

6. W zajęciach mogą brać udział jedynie zarejestrowani wcześniej uczestnicy. 
7. Opłaty za zajęcia mogą być dokonywane gotówką/kartą płatniczą w placówce, przelewem 

bankowym lub za pośrednictwem szybkich płatności Dotpay. 
8. Opłaty z zajęcia są pobierane zgodnie z aktualnym cennikiem, publikowanym na stronie 

organizatora: https://ambitio.pl/cennik .  
9. Opłata musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem zajęć. 
10. W okresie promocji pierwszy udział uczestnika w zajęciach jest bezpłatny.  
11. Dane do przelewu: 

25 1140 2004 0000 3602 7973 8210 

AMBITIO Edukacja Agnieszka Pałaszyńska 

Beczkowa 30/3, 93-487 Łódź 

§5 Rezygnacje 

1. Klient ma prawo zrezygnować z zajęć bez podania przyczyny, informując organizatora o swojej 
decyzji poprzez kontakt mailowy lub SMS. Zajęcia indywidualne odwołać można najpóźniej na 24h  
przed ich rozpoczęciem. W przypadku niedotrzymania tego terminu wniesione opłaty nie będą 
zwracane. 

2. Brak uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczny z rezygnacją. 

§6 Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie rejestracji na zajęcia jest 
AMBITIO Edukacja Agnieszka Pałaszyńska z siedzibą w Łodzi przy ul. Beczkowej 30/3.  

2. Dane są wykorzystywane jedynie do rejestrowania na zajęcia i potwierdzania obecności oraz 
kontaktów w celu realizacji zajęć prowadzonych przez organizatora.  

3. Dane uczestników nie będą nigdy przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem żądań ich 
udostępnienia przez organy Państwa działające w ramach swoich uprawnień.  

 
regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2020. 


