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FORMUŁA LEKCJI
o Czas trwania lekcji to 60 minut. Na życzenie ucznia jej długość może ulec skróceniu, chociaż 

częściej zdarza mi nieodpłatnie przedłużyć lekcje. 

o Notatki dotyczące przebiegu lekcji są dostępne na dysku Google. Dziennik wypełniam 
osobiście, a jego treść może być swobodnie edytowana przez ucznia.

o Lekcje online odbywają się domyślnie na platformie Skype (nazwa użytkownika:                       
live:teofilzkatowic). Istnieje możliwość zmiany komunikatora po wcześniejszym uzgodnieniu.

o Spotkania na żywo odbywają się w moim mieszkaniu prywatnym w Poznaniu.
Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest zmiana lokalizacji, co może wiązać się z 
dodatkowymi kosztami.

o Domyślna forma kontaktu ze mną to mail teofilzkatowic@gmail.com lub w sprawach pilnych 
telefon: 798 030 045. Domyślna forma plików video to WhatsApp.

ZMIANA TERMINU I PUNKTUALNOŚĆ
o Zmiana terminu lekcji lub jej odwołanie jest możliwe najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem. 

o Nieobecność ucznia na lekcji lub odwołanie jej później niż 24 godziny przed lekcją nie upoważnia do zwrotu 
płatności za lekcję lub odrobienia jej w innym terminie.

o W przypadku nieobecności nauczyciela, lekcja zostaje odrobiona w późniejszym terminie, a uczniowi 
przysługuje dodatkowo rekompensata w postaci jednej darmowej lekcji do wykorzystania 30 dni od dnia jej 
przyznania.

o Informujemy się o możliwych opóźnieniach poprzez wiadomość SMS (mój numer telefonu: 798 830 045). W 
przypadku braku wiadomości SMS spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jako nieobecność. 

CENNIK I PŁATNOŚĆ
o Pojedyncza lekcja trwa 60 minut i kosztuje 80 zł.

o Lekcja podwójna trwa 100 minut i jej koszt to 120 zł. 

o Do końca marca 2022 r. istnieje możliwość zakupu karnetu na 4 lekcje akordeonu online w cenie 280 zł 
(do wykorzystania w ciągu 30 dni od dnia pierwszego spotkania).

o W przypadku dojazdu nauczyciela na lekcje, koszty transportu wynoszą 1 zł za km.

o Płatność rozliczana jest przed lekcją lub zaraz po jej zakończeniu. 

o Możliwe formy płatności to gotówka (odliczona), Blik, Paypal, Revolut, przelew tradycyjny.

o Proszę informować o potrzebie wystawienia rachunku przed spotkaniem.
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