REGULAMIN warsztatów edukacyjnych „Robotyka dla dzieci”

Organizatorem warsztatów „Robotyka dla dzieci” jest marka „ROBOCIK.eu” reprezentowana przez firmę :
PRO-X Krzysztof Skibicki, ul. Zielarska 120A/8, 62-064 Plewiska, NIP: 779-132-85-15, REGON: 302194690
Nr konta do wpłat: Mulibank 31 1140 2017 0000 4602 1294 1248
oraz PRO-Y SC, ul. Taczanowskiego 22, 60-147 Poznań, NIP: 779-247-69-33, REGON: 368918075
Nr konta do wpłat: Multibank 65 1140 2004 0000 3302 7728 4992
1. Warsztaty organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.
2. Warsztaty będą się odbywały się raz w tygodniu w ilości godzin i okresie wskazanych w Umowie. Szczegółowy rozkład zajęć dostosowany jest do kalendarza
szkolnego.
3. Opiekunowie, którzy zezwalają swoim podopiecznym na samodzielne przychodzenie na warsztaty, powrót do domu lub pozostawanie bez opieki podczas przerwy,
winni są dostarczyć Organizatorowi pisemne oświadczenie o takiej decyzji.
4. Opłata za zajęcia stanowi pełny koszt miesięcznego uczestnictwa w warsztatach i nie podlega podziałowi na poszczególne zajęcia.
5. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora lub ośrodek udostępniający salę, Prowadzący w miarę możliwości zaproponuje inny termin, w celu odpracowania
zajęć lub, jeśli okaże się to niemożliwe, proporcjonalnie obniży opłatę w następnym miesiącu.
6. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych „Robotyka dla dzieci” jest dostarczenie do prowadzącego zajęcia poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (zał.
nr 1) oraz uiszczanie comiesięcznych opłat zgodnej z cennikiem zajęć - strona internetowa http://robocik.eu/pl/robotyka-dla-dzieci-poznan/#Cennik
7. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w grupach, samo wysłanie zgłoszenia i uiszczenie opłaty nie zapewnia miejsca w wybranej grupie.
8. Płatności za warsztaty należy dokonać do 10. dnia każdego miesiąca. Płatności można dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany w Umowie.
Przelewy powinny być opisane imieniem, nazwiskiem i symbolem wybranej grupy. Przelewy nieopisane będą zwracane przez Organizatora.
9. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu
listy otrzymają zwrot pieniędzy. Osoby wpisane po zapełnieniu grupy zostaną wpisane na listę rezerwową i zostaną w pierwszej kolejności powiadomione o
zwalniających się miejscach lub nowo tworzonych grupach.
10. W przypadku małej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych grup (w tym przypadku zwracana jest opłata za odwołane
zajęcia osobom, które za nie zapłaciły). Minimalna ilość chętnych w grupie ustalana jest indywidualnie dla każdej grupy.
11. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w terminach zajęć. W takim przypadku uczestnik ma prawo do wycofania wpłaty za udział w zajęciach, których terminy
zostały zmienione. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach uczestnik winien dostarczyć do Organizatora pisemne oświadczenie o rezygnacji. Wpłaty jakie
zostały dokonane przed dostarczeniem decyzji o rezygnacji, nie podlegają zwrotowi.
12. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach do daty wskazanej w ogłoszeniu Organizator zwróci otrzymaną od uczestnika kwotę, pomniejszoną o koszty
przelewu.
13. Organizator dokonuje przelewu na podane konto, najpóźniej 14 dni po odebraniu zgłoszenia dotyczącego zwrotu.
14. W szczególnych przypadkach zwrotów gotówkowych, pieniądze powinny zostać odebrane osobiście przez osobę, której przysługuje zwrot, w przeciągu 2 tygodni od
otrzymania decyzji Organizatora o przyznaniu zwrotu. Po tym terminie przyznany zwrot zostaje anulowany.
15. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach po dacie wskazanej w ogłoszeniu organizator nie zwraca pieniędzy.
16. Nieobecność na zajęciach, niezależnie od przyczyny, nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów za brak uczestnictwa w Warsztatach.

17. Nieobecność (do 3 ciągiem) można odrobić, w miarę dostępności wolnych miejsc, w innej grupie, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem.
18. Zmiana wybranej grupy na inną jest możliwa tylko pierwszego miesiąca trwania warsztatów i w ramach wolnych miejsc w grupach.
19. Organizator dokłada wszelkiej staranności i wysiłku, aby sposób prowadzenia warsztatów był bezpieczny dla uczestniczących dzieci. Jednakże Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
20. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny
sposób niestosowne lub uciążliwe. W szczególności niedozwolone jest :
palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie narkotyków,
opuszczanie sali zajęć bez zgody osoby prowadzącej.
wyrażanie się w sposób obrażający innych uczestników zajęć.

21. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się.
22. Korzystanie w salach zajęć z telefonów komórkowych, kamer i aparatów fotograficznych jest zabronione. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania
zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby nieprzestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników warsztatów bez zwrotu
pieniędzy.
23. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U.
Nr 101 poz. 926.
24. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

