REGULAMIN OFERTY
ZDANA MATURA ALBO ZWROT OPŁATY
Rok szkolny 2014/15
I. Niezdana matura
1. Ofertą są objęci Uczniowie (lub ich opiekunowie prawni), którzy:
- uiścili całą opłatę za kurs, zgodnie z warunkami podanymi przez Sekretariat Indeksu,
- opuścili nie więcej niż 2 zajęcia kursowe (uzyskali co najmniej 90% frekwencję),
- brali udział w sprawdzianach oraz próbnej maturze, odbywających się w ramach kursu, a także regularnie
pracowali na zajęciach i w domu, odrabiając prace zadane przez Wykładowcę.
2. Niezdanie matury w niniejszej ofercie oznacza uzyskanie wyniku poniżej 30% punktów z przedmiotu
obowiązkowego na poziomie podstawowym – tego samego, który był przedmiotem kursu Ucznia w
Indeksie w roku szkolnym 2014/15.
2a. Okolicznością przesądzającą o niezdaniu matury będzie wynik poprawkowej sesji w sierpniu 2015,
chyba że Uczeń nie był uprawniony do wzięcia udziału w tej sesji egzaminacyjnej.
3. Dokumentem potwierdzającym niezdanie matury będzie odpowiednie zaświadczenie z Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej, które Uczeń powinien dostarczyć do Sekretariatu Indeksu do 30 września 2015.
4. W przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków, Uczniowi przysługuje zwrot 50% opłaty za
kurs z przedmiotu opisanego w pkt.2
5. Przedstawiona oferta jest uzupełnieniem REGULAMINU KURSU W INDEKSIE na rok 2014/2015 i nie
zmienia innych jego postanowień.
II. Niezadowalający wynik matury
1. Oferta dotyczy osób spełniających te same warunki, które opisane są powyżej, w cz.I, pkt.1.
2. Niezadowalający wynik matury w niniejszej ofercie zdefiniowany jest jako wynik egzaminu uzyskany
przez Ucznia, który jest poniżej średniej krajowej lub średniej z województwa pomorskiego (do wyboru
przez Ucznia) w roku szkolnym 2014/15 – z tego samego przedmiotu, z którego Uczeń wykupił kurs.
2a. Porównanie wyniku egzaminu Ucznia z wynikiem średnim odbywa się w oparciu o wiarygodny
dokument publikowany przez Centralną lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną z uwzględnieniem poziomu
zdawania oraz typu szkoły, do której Uczeń uczęszczał jako ostatniej przed przystąpieniem do egzaminu.
3. W przypadku, gdy Uczeń spełnia opisane wyżej warunki, przysługuje mu prawo do 50% zniżki na kurs z
tego samego przedmiotu w kolejnym roku szkolnym, celem poprawienia wyniku matury.
4. Chęć wykorzystania zniżki, o której mowa w pkt.3, należy zgłosić 31 sierpnia 2015.
Gdańsk, 14 sierpnia 2014

