
www.przyjaznarobotyka.pl  tel. 512-141-004 

REGULAMIN warsztatów z robotyki 

i programowania „Przyjazna robotyka” 

 

Niniejszy regulamin stanowi informację i określa zasady uczestnictwa w warsztatach 

prowadzonych przez firmę Przyjazna Robotyka Bogumił Piwoni,  (NIP 537-231-79-25) zwany 

dalej Organizatorem. 

Uczestnik może wziąć udział w warsztatach po przeczytaniu i podpisaniu przez 

rodzica/(prawnego opiekuna)* niniejszego Regulaminu. Podpisanie Deklaracji jest 

równoznaczne z akceptacją treści zawartych Regulaminie. 

Warsztaty organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, a o przyjęciu 

uczestnika decyduje Organizator. 

Warsztaty trwają od pierwszego dnia października aż do końca roku szkolnego (nie później niż 

do 26 czerwca). 

Zajęcia mają charakter warsztatowy, są odpłatne i odbywają raz w tygodniu, zgodnie 

z harmonogramem zawartym w Deklaracji. 

Opłata za warsztaty naliczana jest pod koniec miesiąca, w sposób indywidualny, w zależności 

od ilości obecności na zajęciach. Do naliczenia zobowiązania stosuje się wzór: 

jednostkowa cena zajęć x ilość obecności.  

Zajęcia prowadzone są na podstawie autorskich scenariuszy i dostosowane do wieku 

uczestników. Czas trwania zajęć (jednostki lekcyjnej) to 45 minut, a ich koszt to 20 zł za jedną 

jednostkę lekcyjną. 

W przypadku nieobecności dziecka na wszystkich planowych zajęciach w danym miesiącu 

Organizator pobiera opłatę w danym miesiącu w wysokości jednostkowego kosztu zajęć 

w celu uregulowania należności związanych z wynajęciem sali. W wyjątkowych sytuacjach 

(np. choroba, zdarzenia losowe) Organizator ma prawo odstąpić od tego zapisu i nie pobierać 

żadnej opłaty. 

Płatność za warsztaty należy dokonać do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy 

Organizatora (mBank 05 1140 2004 0000 3602 5613 6142) - wskazany również na stronie 

internetowej (www.przyjaznarobotyka.pl). 

W przypadku braku możliwości zorganizowania zajęć, Organizator pozostawi uczestników pod 

opieką świetlicy lub osoby sprawującej opiekę nad dziećmi, zaproponuje również inny termin 

odrobienia zajęć, który może, ale nie musi być zaakceptowany przez uczestników.  

Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w harmonogramie odbywania się zajęć, natomiast 

Rodzic/Opiekun ma prawo rezygnacji z zajęć w sposób opisany w regulaminie.  
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Każdy z uczestników ma prawo wycofania deklaracji uczestnictwa, musi jednak zrobić to 

w sposób pisemny.  

Istnieje możliwość zmiany harmonogramu zajęć, musi być ona jednak zatwierdzona przez 

Organizatora i wszystkich Rodziców/Opiekunów. 

Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które: 

• nagminnie nie stosują się do poleceń prowadzącego zajęcia 

• zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczestników lub prowadzącego zajęcia 

• wyrażają się w sposób raniący i krzywdzący uczucia innych 

Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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