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REGULAMIN
Kursu efektywnej nauki dla dzieci i młodzieży
zwanego dalej Kursem, organizowanego przez Niepubliczna Placówka Oświatowa Akademia Nauki, reprezentowana przez Ewa Nabożny i
Katarzyna Węgrocka
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Panoramicznej 1 i Al.Sikorskiego 45d/11, zwaną dalej Akademią.
§1
ZASADY OGÓLNE
Akademia Nauki organizuje bezpłatną i niezobowiązującą prezentację, na której szczegółowo przedstawiane są zasady
i warunki uczestnictwa w kursie pod hasłem „Dni otwartych drzwi”

1.
2.
3.
4.

Grupy liczą od 5 do 13 osób. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy podczas trwania kursu poniżej 5 osób, Akademia
ma prawo do łączenia grup lub w ostateczności do rozwiązania grupy.
Akademia zastrzega sobie prawo do kontaktów telefonicznych oraz mailowych z klientem, związanych z organizacją kursu.
Akademia zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z kursu lub/oraz rozwiązania Umowy w przypadku rażącego naruszania
zasad zachowania na kursach Akademii.
Akademia organizuje zajęcia dodatkowe dla Uczestników, którzy w danym miesiącu opuścili Zajęcia lekcyjne. Zajęcia dodatkowe
organizowane są w następnym miesiącu w wymiarze 60 minut, w terminie ustalonym przez Akademię.
§2
OBOWIĄZKI AKADEMII

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akademia zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom opieki nad Uczestnikiem w trakcie Zajęć lekcyjnych przez
wykwalifikowane osoby z kadry trenerskiej Akademii.
Akademia zapewnia materiały plastyczne, materiały edukacyjne, przygotowaną salę zgodnie z tematem Zajęć.
Akademia odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników od momentu rozpoczęcia Zajęć do przejęcia Uczestnika przez
Zgłaszającego po zakończeniu Zajęć.
Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka w którym przebywa Uczestnik. Ograniczenie
odpowiedzialności rozszerza się o zakres rzeczy zgubionych oraz zniszczonych w trakcie trwania Zajęć.
Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu Zajęć.
Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany trenera prowadzącego grupę, w dowolnym czasie trwania kursu, bez podawania
przyczyny.
§3
OBOWIĄZKI ZGŁASZAJĄCEGO I UCZESTNIKA

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Zgłaszający zobowiązany jest do treningu z dzieckiem w domu, zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi od trenera grupy.
Zgłaszający zobowiązany jest zorganizować dojazd Uczestnika we wskazane miejsca o określonej godzinie oraz odebrać
Uczestnika po zakończeniu Zajęć na własny koszt zgodnie z Harmonogramem Zajęć stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.
Zgłaszający zobowiązany jest przekazać Akademii wyczerpujące informacje o stanie zdrowia Uczestnika przed rozpoczęciem
Zajęć, zwłaszcza w zakresie ewentualnych reakcji alergicznych Uczestnika oraz wszelkich niedyspozycji zdrowotnych, które są
lub mogą być istotne z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika w zajęciach organizowanych w ramach Zajęć oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie przedmiotowych danych przez Akademię. W przypadku zatajenia poważnych chorób, zaburzeń
oraz nietypowych zachowań dziecka, które w sposób kluczowy wpływają na zachowanie dziecka podczas zajęć, Akademia Nauki
zastrzega sobie prawo do usunięcia dziecka z Kursu.
Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać wszelkie polecenia instruktora-wychowawcy, pod którego opieką znajduje
się w chwili przebywania na Zajęciach.
Uczestnik nie może sam, dobrowolnie opuszczać terenu pobytu i miejsc Zajęć programowych.
Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać ogólno-przyjętych zasad bezpieczeństwa.
Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Akademii, lub innemu Uczestnikowi które nastąpiły w wyniku niewłaściwego
zachowania Uczestnika. Za Uczestnika niepełnoletniego odpowiada Zgłaszający (przedstawiciel ustawowy Uczestnika).
Zgłaszający zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze stratami materialnymi wynikającymi z umyślnie
wyrządzonych szkód przez Uczestnika.

.................................................…..
pieczęć i podpis dyrektora szkoły

.............................................................
data i podpis rodzica lub opiekuna

