
Regulamin  
A. Zajęcia prowadzone przez Matematify spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

ul.Starowiejska 16/2, 81-356 Gdynia o numerach KRS: 0000944783, NIP: 5862376214, 
REGON: 52093770900000, zarejestrowaną w SĄD REJONOWY GDAŃSK  - PÓŁNOC W 
GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał 
zakładowy 5000 zł - zwanego dalej Organizatorem. 

1) Lekcje prowadzone są wyłącznie przez korepetytorów mających doświadczenie w 
nauczaniu i w pracy z młodzieżą. Korepetytorzy ukończyli lub są w trakcie studiów 
technicznych.  

2) Zajęcia prowadzone są z dojazdem do domu ucznia, w domu korepetytora lub online.  

3) Dojazd do domu ucznia jest bezpłatny i jest możliwy na terenie Trójmiasta, Warszawy, 
Wrocławia, Katowic, Łodzi, Poznania, Krakowa, Lublina, Torunia, Rzeszowa, Bydgoszczy, 
Białegostoku, Szczecina, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego. Organizator zastrzega 
sobie prawo do odmowy przeprowadzenia zajęć w domu ucznia w przypadku:  

a) braku dostępnych korepetytorów w miejscowości ucznia  

b) problemów zdrowotnych, prawnych lub innych uniemożliwiających przeprowadzenie 
zajęć w takiej formie  

4) Lekcje online są prowadzone z wykorzystaniem komunikatora głosowego oraz wirtualnej 
tablicy. Przed pierwszymi zajęciami korepetytor wysyła maila z instrukcją oraz szczegółami 
dotyczącymi tej formy zajęć. Pierwsze zajęcia online próbne są bezpłatne, niezobowiązujące 
i trwają pół godziny. Lekcja próbna jest możliwe jeden raz z jednego przedmiotu. Podczas 
lekcji próbnej korepetytor poznaje ucznia, tłumaczy wybrane przez korepetytora 
zagadnienie celem zademonstrowania organizacji lekcji online. 

5) Zajęcia można odwołać najpóźniej dzień przed planowanym ich odbyciem.  

6) W przypadku odwołania zajęć tego samego dnia, klient ponosi opłatę za lekcję.  

7) Płatność za lekcje odbywa się przelewem przed zajęciami na numer konta, który zostaje 
wysłany do klienta w wiadomości sms lub drogą mailową. Jeżeli przelew nie dojdzie do czasu 
lekcji, klient jest zobowiązany wysłać potwierdzenie płatności. Klient może również zakupić 
lekcje wykorzystując Sklep Matematify.  

Dane do płatności za lekcje: 

Matematify sp. z o.o. 

Ul.Starowiejska 16/2, 81-356 Gdynia 

87 1940 1076 3230 7506 0000 0000 – Credit Agricole 

8) Organizator prowadzi lekcje z matematyki, chemii, informatyki, biologii, języka polskiego, 
fizyki i języka angielskiego. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytych starań i 



wszystkich dostępnych środków, aby usługa została wykonana prawidłowo, zastrzega sobie 
jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za efekt prowadzonych lekcji.  

9) Reklamacje i uwagi dotyczące usług prosimy zgłaszać mailowo na adres 
biuro@matematify.com.  

10) Organizator nie prowadzi usług związanych z pisaniem prac lub sprawdzianów na 
zaliczenie.  

11) Korzystanie z usług Organizatora oznacza akceptacje regulaminu.  

 

B. Sklep  

1) W Sklepie Matematify jest możliwy zakup lekcji z wybranego przedmiotu.  

2) Za zakupy można zapłacić online kartą debetową lub kredytową, Paypal lub przelewem na 
rachunek bankowy otrzymany mailowo przy zamówieniu usługi.  

3) W Sklepie można zamówić bezpłatną lekcję próbną. Po zamówienie nastąpi kontakt ze 
strony biura Organizatora w celu ustalenia terminu zajęć.  

4) Aktualne rabaty znajdują się w zakładce „Kupony”.  

5) Klient ma prawo odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni, pod warunkiem, że nie 
odbył lekcji.  

6) Pakiety zajęć mogą być wykorzystane w dowolnym czasie.  

C. Przetwarzanie danych osobowych: Organizator przetwarza dane osobowe klientów takie 
jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Przetwarzanie 
powyższych danych jest niezbędne w celu poprawnego wykonania usługi. Dane nie będą 
przekazywane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu, edytowania lub usunięcia 
przetwarzanych danych. Administratorem danych osobowych jest Konrad Józefczyk, 
konradjozefczyk@matematify.com, 517755828. 


