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Regulamin zajęć dla dzieci z robotyki
prowadzonych przez RoboCamp - Robotyka dla najmłodszych
1. Organizatorem warsztatów dla dzieci z robotyki jest marka RoboCamp - Robotyka dla najmłodszych
reprezentowana przez ﬁrmę Agencja “EDUART” Maria Szefer, ul. Gwarków 50/2, 41-922 Radzionków, NIP
626 201 85 53.
2. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 13 roku życia. O przyjęciu dziecka w innym wieku niż
podano w regulaminie decyduje Organizator.
3. Liczba miejsc w grupie warsztatowej jest ograniczona i wynosi ona 10 osób. W indywidualnych
przypadkach może być powiększona.
4. Na jedną grupę przypada 5 stanowisk pracy. Przy jednym stanowisku pracuje 1 - 2 Uczestników.
W pojedynczych, uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach liczba ta może wzrosnąć do 3 Uczestników.
5. Jedno stanowisko pracy składa się ze sprzętu elektronicznego - laptopa lub tabletu wyposażonego
w oprogramowanie i licencje potrzebne do prowadzenia warsztatów oraz zestawu robotów, w tym Lego
odpowiadającego danemu scenariuszowi zajęć.
6. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o powierzony podczas warsztatów sprzęt. Celowe, umyślne
zniszczenie wyposażenia stanowiska pracy podlega zwrotowi kosztów za szkodę, które pokrywa
Zleceniodawca.
7. W celu uruchomienia grupy warsztatowej, minimalna liczba zapisów oraz potwierdzonych umowami
i dokonaniem płatności Uczestników przypadających na jedną grupę nie może być niższa niż 6 osób w czasie
uruchamiania grupy. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub rezygnacji wybranych Uczestników
w trakcie cyklu zajęć powodujących spadek liczby dzieci w grupie do 4 osób, Organizator zastrzega sobie
prawo do

odwołania poszczególnych grup warsztatowych. W tym przypadku zwracana jest opłata

za odwołane zajęcia osobom, które za nie zapłaciły.
8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z robotyki dla najmłodszych jest podpisanie umowy z Organizatorem
oraz uiszczanie opłat zgodnie z harmonogramem płatności, określonym w umowie.
9. Zapisów na zajęcia można dokonać drogą mailową, telefoniczną lub poprzez ankietę na stronie
www.robotykadlanajmlodszych.pl
10.Potwierdzeniem zapisu jest podpisanie umowy z Organizatorem oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
11.Koszt zajęć jest ustalany indywidualnie i umieszczany w Umowie oraz terminarzu płatności.
12.Jednorazowe uczestnictwo w warsztatach jest możliwe wyłącznie w ramach wolnych miejsc w grupach
i wymaga wcześniejszego skontaktowania się z Organizatorem
uzgodnienia terminu i miejsca.

(telefonicznie lub poprzez e-mail) oraz
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13.Płatności za warsztaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na rachunek Organizatora: ING BANK
04 1050 1230 1000 0097 0455 7850. Płatności należy

dokonywać według harmonogramu płatności

wskazanym w umowie. Przelewy powinny być opisane: “ZAJĘCIA ROBOTYKA, imię i nazwisko dziecka oraz
miejsce zajęć”.
14.Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty oraz nie są
podstawą do zwrotu.
15.

W

przypadku

nieobecności

Uczestnika,

Organizator

umożliwia

odrobienie

nieobecności

pod następującymi warunkami:
● Zleceniobiorca zgłasza chęć odrobienia zajęć przez Uczestnika do Organizatora i razem wyznaczają
miejsce oraz datę możliwości odrobienia zajęć,
● W grupie, w której Uczestnik ma odrobić zajęcia (wykaz miejsc dostępny jest na stronie internetowej
www.robotykadlanajmlodszych.pl oraz u Organizatora) są dostępne miejsca, czyli liczba Uczestników nie
przekracza 10,
● Obecność Uczestnika na wskazanej grupie nie zakłóci jej przebiegu cyklu zajęć,
● Opłaty za udział Uczestnika w zajęciach są dokonane na bieżąco.
Organizator zastrzega, że nie gwarantuje możliwości odrobienia zajęć.
16. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach Zleceniodawca winien dostarczyć do Organizatora
pisemne lub mailowe oświadczenie na adres kontakt@robotykadlanajmlodszych.pl o rezygnacji z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem od daty planowanej rezygnacji. Wpłaty jakie zostały dokonane przed
dostarczeniem decyzji o rezygnacji nie podlegają zwrotowi.
17. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora lub ośrodek udostępniający salę, Organizator w miarę
możliwości zaproponuje inny termin w celu odpracowania zajęć

lub jeśli okaże się to niemożliwe

proporcjonalnie obniży opłatę za odwołane zajęcia.
18. Organizator ma prawo do zmian w terminarzu zajęć. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo
do rezygnacji Uczestnika z zajęć i zwrotu dokonanych wpłat za zajęcia, których termin został zmieniony.
19.Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne
lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych Uczestników lub innych osób uczestniczących
w warsztatach, otrzyma ostrzeżenie,

a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji.

W przypadku powtarzającej się sytuacji zakłócania zajęć lub zagrażania bezpieczeństwu innych Organizator
ma prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w zajęciach i rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, potwierdzonego pisemnym oświadczeniem, bez zwrotu wpłaconej opłaty.
20.Wszelkie zmiany w Regulaminie warsztatów z robotyki wymagają formy pisemnej.
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