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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH: 

FUNplay, FUNkids, FUNcooking,  FUNbrain, FUNrobot junior, FUNrobot senior, 

Angielski z Robotami, 
W AKADEMII EDUKACYJNEJ w Opolu 

 

                                                               §1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztatach z zakresu Robotyki, Programowania 

gier lub Dni Otwartych. – FUNplay, FUNkids, FUNcooking, FUNcode, FUNbrain, FUNrobot junior, 

FUNrobot senior, Angielski z Robotami, Liga Robotyki, Wakacje z robotami, Ferie z robotami, Twórca 

Grafiki, Twórca Gier, Kółko robotyki, Kurs weekendowy, Dzień młodego robotyka lub/i inne zajęcia, 

których oferta i dokładny opis znajduje się na stronie internetowej www.akademiaedukacyjna.com.pl. 

2. Realizatorem warsztatów jest AKADEMIA EDUKACYJNA  należąca do firmy  Consulting Group z 

siedzibą w Opolu , ul. Gen. Sikorskiego 18/1, zwanej dalej „Organizatorem” 

 3. Organizator oświadcza, iż jest wpisany do CEIDG. Na podstawie wpisu upoważniony jest do 

świadczenia usług szkoleniowych dla dzieci i dorosłych, a także posiada stosowne doświadczenie, 

wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia. 

4. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w wieku 3-15 lat, zwane dalej „Zamawiającymi”. Poprzez 

„Zamawiających” rozumie się rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zgłaszają udział dziecka w 

zajęciach. 

5. Na czas trwania warsztatów Organizator zapewnia: 

a. salę wraz z odpowiednim zapleczem technicznym, 

b. materiały dydaktyczne dla uczestników oraz zaświadczenia poświadczające ukończenie zajęć. 

                                                           §2 Zapisy na zajęcia 

1. Zapisy na zajęcia odbywać się będą drogą elektroniczną poprzez stronę   

www.akademiaedukacyjna.com.pl lub telefoniczną: +48 662 050 870. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie przez Zamawiającego Umowy świadczenia 

usług w zakresie przeprowadzenia zajęć Robotyki/Programowania gier oraz uiszczenie stosowanej 

opłaty. 

                                                          §3 Organizacja zajęć 

1. Warsztaty obejmują w przypadku: 

      a) FUNkids 36 - 37  lekcji od 1 października do  30 czerwca, tj. 36-37 godzin dydaktycznych i 

odbywać się będą 1 raz na tydzień po 60 min. 

b) FUNrobot junior 36 - 37  lekcji od 1 października do  30 czerwca, tj. 54 – 55,5 godzin dydaktycznych 

i odbywać się będą 1 raz na tydzień po 90 minut. 

c) FUNrobot senior 36 - 37  lekcji od 1 października do  30 czerwca, tj. 72 – 74 godzin dydaktycznych 

i odbywać się będą 1 raz na tydzień po 120 minut. 

2. Harmonogram zajęć będzie ustalany odrębnie dla każdej grupy i uwzględniony zostanie w Umowie 

z Zamawiającym. 

http://www.akademiaedukacyjna.com.pl/
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 3. W przypadku nieodbycia się zajęć z winy Organizatora w przewidzianych terminach (choroba 

instruktora, itp.) Organizator zobowiązuje się do odrobienia zajęć w innym terminie. 

4. Wszelkie zmiany w harmonogramie ustalane będą w porozumieniu z Zamawiającym.               

                                                       §4 Nieobecność Zamawiającego na zajęciach 

1. W przypadku nieobecności Zamawiający na zajęciach Organizator umożliwi Uczestnikowi: 

a. odrobienie zajęć w innym terminie 

b. jeśli odrobienie zajęć nie będzie możliwe z winy Organizatora, opłata za kolejny miesiąc będzie 

proporcjonalnie pomniejszona 

2. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie zwalnia Zamawiającego z opłat ustalonych w Umowie. 

                                                               §5 Opłaty 

1. Z tytułu uczestnictwa Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za zajęcia. Odpłatność jest na 

podstawie umowy podpisanej między Zamawiającym a Organizatorem. 

 2. Opłatę za uczestnictwo należy przelać na rachunek bankowy: 34 1020 3668 0000 5302 0468 5766 . 

Dane do przelewu Consulting Group z siedzibą w Opolu , ul. Gen. Sikorskiego 18/1 (z dopiskiem: imię 

dziecka Zamawiającego, nazwę kursu oraz dzień zajęć). 

 3. Terminy wniesienia opłaty najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego nowy miesiąc zajęć 

najpóźniej przed pierwszymi zajęciami. 

4. W przypadku braku wpłaty do 10 każdego miesiąca Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników. 

5. Organizator gwarantuje zwrot niewykorzystanej kwoty w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn 

leżących po jego stronie, niezorganizowania zajęć lub niezrealizowania zadeklarowanej liczby godzin. 

6. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę za kurs zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 

wpłaty części lub całości poinformować o tym Organizatora, składając oświadczenie w formie pisemnej 

lub poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@akademiaedukacyjna.com.pl wraz z danymi do 

wystawienia faktury. 

7. Cennik usług dostępny jest na stronie www.akademiaedukacyjna.com.pl.,na naszym profilu 

facebookowym oraz w placówce. 

8. Po zawarciu umowy Zamawiającemu, nie przysługuje możliwość skorzystania z rabatów i promocji 

oferowanych w późniejszym terminie.                                                                                                      

9.Organizator honoruje Kartę Dużej Rodziny(wszelkie informacje o wyrobieniu karty na stronie 

rodzina.gov.pl) 

                                                           §6 Odstąpienie od umowy 

 

1.  Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni 

od daty rozpoczęcia kursu.  

2.  Odstąpienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3.  Uczestnik zachowuje prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty tylko wówczas gdy 

odstąpi od umowy nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu  

4.  Jeżeli  Uczestnik odstąpi od umowy później, niż na 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu 

traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty.  

5.  Jeżeli Uczestnik odstąpi od umowy w dniu rozpoczęcia kursu lub w terminie 14 dni od daty 

rozpoczęcia kursu traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty i jest zobowiązany 
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uiścić na rzecz Organizatora opłatę miesięcznego uczestnictwa w kursie, tj. drugą ratę. 

6.  Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

7.  Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8.  W przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy usługobiorca zwolniony jest z zapłaty rat, 

których termin płatności przypada po okresie rozwiązania umowy. 

 

§7 Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez 

Uczestników zajęć w miejscu przeprowadzania zajęć czy też jakiekolwiek rzeczy, które będą w trakcie 

trwania zajęć w ich posiadaniu. 

2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody w związku ze 

zdarzeniami, o których mowa w powyżej. 

§8 Obowiązki Organizatora, Zamawiającego 

 1. W trakcie trwania zajęć Organizator, poprzez Prowadzących zajęcia sprawuje opiekę nad 

Uczestnikami zajęć. 

 2. Prowadzący zajęcia sprawuje opiekę nad Uczestnikami. 

3. Istnieje możliwość przyprowadzenia Uczestnika zajęć przez inną osobę niż Zamawiający. W tym 

przypadku Prowadzący kurs ma prawo poprosić tą osobę o dowód osobisty celem jej identyfikacji. W 

takim przypadku Uczestnik po odbytym kursie może być odebrany tylko przez osobę, przez którą został 

przyprowadzony. Istnieje możliwość odbioru Uczestnika przez inną osobę, niezależnie od postanowień 

ust. 6 powyżej, niż Zamawiający. W tym celu Zamawiający powinien w formie pisemnej upoważnić 

wybraną przez siebie osobę, podając jej numer PESEL i złożyć stosowne oświadczenie Prowadzącemu 

przed rozpoczęciem zajęć, ewentualnie poinformować o tym fakcie Organizatora drogą e-mailową. 

4. W trakcie trwania zajęć Prowadzący odpowiada za zachowanie Uczestników. Gdyby okazało się, iż 

zachowanie Uczestnika uniemożliwia prawidłowe prowadzenie zajęć oraz stanowi zagrożenie dla 

innych Uczestników, Prowadzący niezwłocznie kontaktuje się z Zamawiającym danego Uczestnika 

celem zabrania go z trwającego zajęć. 

5. Istnieje również możliwość, aby Uczestnik po kursie uprawniony do samodzielnego opuszczenia 

miejsca, gdzie odbywał się kurs. W tym wypadku Zamawiający zobowiązany jest, przy 

przyprowadzeniu Uczestnika na Kurs, do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia i przekazania 

go Prowadzącemu. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot kosztów 

poniesionych tytułem opłaty za uczestnictwo Uczestnika w kursie. 

10. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania przed Kursem o poważnych schorzeniach 

Uczestnika, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych informacjach, które ułatwią 

sprawowanie opieki nad Uczestnikiem. 

   

§9 Miejsce prowadzenia zajęć 

1. Kurs prowadzony jest w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

2. W wyjątkowej sytuacji, Organizator ma prawo zmiany miejsca przeprowadzenia zajęć w obrębie 

miejscowości, w której miał on się pierwotnie odbyć. 
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3. O fakcie zmiany miejsca przeprowadzenia zajęć Organizator zawiadamia Zamawiającego drogą e-

mailową i telefoniczną na adres wskazany w trakcie procesu zawierania Umowy. Jeżeli taka sytuacja 

by zaistniała Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym Zamawiającego minimum na 2 tygodnie 

przed rozpoczęciem zajęć i albo przepisać zgłoszone przez niego osoby na Kurs w innej lokalizacji lub 

zwrócić w całości wpłacone pieniądze na poczet zajęć. 

§10 Wizerunek 

 1. Zamawiający wyraża zgodę, aby w trakcie przeprowadzania zajęć/dnia otwartego Prowadzący, czy 

też inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywał zdjęcia Uczestnikom Zajęć celem 

umieszczenia ich na swojej stronie internetowej. 

 2. W przypadku braku zgody na wykorzystywania wizerunku Uczestnika zajęć, Zamawiający 

zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć/dnia 

otwartego jednemu z obecnych na kursie Prowadzących. 

§12 Reklamacje 

 

1.  Jeżeli w trakcie zajęć Usługobiorca lub Uczestnik stwierdzą nienależyte wykonywanie Umowy 

albo jej nie wykonywanie, powinni niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub 

przedstawiciela Organizatora).  

2.  Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 30 dni od 

zakończenia zajęć.  

3.  Organizator (lub przedstawiciel Organizatora) ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 

dni licząc od daty jej otrzymania. 

4.  W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części 

lub całości wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania 

reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki. 

 

§13 Postanowienia końcowe 

1.  Przystąpienie przez Uczestnika do zajęć organizowanych przez Organizatora jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2.  Zgłaszający/Usługobiorca wyrażą zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie jego 

danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika niezbędnych do realizacji umowy oraz do 

wysyłania newslettera z informacjami o zajęciach organizowanych lub współorganizowanych przez 

Organizatora. 

3.  Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały 

rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd 

Powszechny w Opolu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej www.akademiaedukacyjna.com.pl oraz będzie dostępny w 

placówce. 

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r. 

http://www.akademiaedukacyjna.com.pl/

