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REGULAMIN I UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

§ 1. POSTANOWiENIA OGÓLNE:

1. Zajęcia prowadzone są przez osoby zatrudnione przez firmę Szkoła Wyobraźni Martyna Kubiesa,
nazywanej dalej “Szkoła Wyobraźni” i odbywają się w:

– Smart Kids Studio, Akademia Kreatywności, Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 70

2.  Warunkiem uczestnictwa dziecka  w zajęciach  jest  terminowe regulowanie  opłat  oraz  akceptacja
niniejszego regulaminu przez rodzica lub opiekuna Uczestnika.

3. Zapisując dziecko na zajęcia, rodzice/opiekunowie są świadomi stanu zdrowia dziecka. 

4.  Uczestnik  zajęć  pozostaje  pod  opieką  prowadzącego  zajęcia,  który  odpowiada  za  jego
bezpieczeństwo. Prowadzący zajęcia posiada uprawnienia do opieki nad dziećmi oraz szkolenie z zasad
pierwszej pomocy.  

5.  Prowadzący zajęcia,  nie  odpowiada za  kontuzje,  ani  nieszczęśliwe wypadki  Uczestników zajęć,
będące wynikiem niestosowania się do jego zaleceń.

6. Rodzice/opiekunowie zapisujący dziecko na zajęcia potwierdzają, że dziecko posiada ubezpieczenie
NNW.

7. Za przedmioty pozostawione w sali zajęć, Szkoła Wyobraźni nie odpowiada.
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§ 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Umowa zawierana jest na okres jednego semestru: od września 2019 do stycznia 2020 (5 miesięcy).
W sumie 20 zajęć po 90 minut. W przypadku gdy uczestnik rozpoczyna zajęcia później, opłata ustalana
jest indywidualnie.

2. Harmonogram zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w każdy wtorek, z wyjątkiem dni świątecznych. W godzinach
17.00-18.30. 

Wrzesień: 3.09, 10.09, 17.09, 24.09
Październik: 1.10, 8.10, 15.10, 22.10, 29.10
Listopad: 5.11, 12.11, 19.11, 26.11
Grudzień: 3.12, 10.12, 17.12
Styczeń:  7.01, 14.01, 21.01, 28.01

3. Jeżeli  ilość osób zapisanych do grupy jest  mniejsza niż  trzy,  Szkoła Wyobraźni zastrzega sobie
prawo do rozwiązania grupy.

4. Maksymalna liczba dzieci na zajęciach w grupie to pięć.
  
5. Każdej ze stron przysługuje 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy. W przypadku rezygnacji z
uczestnictwa  w zajęciach  należy o  tym niezwłocznie  poinformować  Szkołę  Wyobraźni  (osobiście,
mailowo lub  telefonicznie).  Rezygnacja  powinna być  dokonana,  zanim nastąpi  termin  płatności  za
kolejny okres zajęć, aby na to miejsce mogło zostać przyjęte kolejne chętne dziecko.

6. Szkoła Wyobraźni zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach. W przypadku 
choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na
zajęciach, Szkoła Wyobraźni zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Szkoła Wyobraźni
zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla
Uczestników terminie lub potrącenie odpłatności za zajęcia.  

7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

- przestrzegania i wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia;
- poszanowania praw i godności prowadzącego i innych Uczestników zajęć;
- prawidłowego użytkowania pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia;

8. Na sali podczas zajęć powinni przebywać tylko Uczestnicy danej grupy i prowadzący zajęcia.
Rodzice/opiekunowie  proszeni  są  o niewchodzenie  do sali,  gdyż  to  często  negatywnie  wpływa na
przebieg  zajęć.  Za  zgodą  prowadzącego możliwe  jest  obserwowanie  zajęć,  pod  warunkiem
nieingerowania w ich przebieg.
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9.  W przypadku  nieobecności  uczestnika  na  zajęciach  nie  przysługuje  zwrot/odliczenie  wniesionej
opłaty. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dziecko jest chore i zostanie okazane zwolnienie lekarskie.
Nieobecność można odrobić z inną grupą, jeśli jest możliwe.

10.  W przypadkach  długoterminowych  zwolnień  lekarskich  lub  uzasadnionych  sytuacji  życiowych
Szkoła  Wyobraźni  daje  możliwość  zawieszenia  karnetu.  Każda  taka  sytuacja  będzie  rozpatrywana
indywidualnie.

11. Jeżeli uczestnik nie powiadomi o swojej nieobecności na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem
zajęć, nie przysługuje mu prawo do odrobienia nieobecności.

12.  W  przypadku  rażącego  lub  regularnego  łamania  regulaminu  przez  uczestnika  zajeć,  Szkoła
Wyobraźni zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.

§ 3. OPŁATY

1. Wysokość opłat opisana jest w cenniku zajęć, który jest dostępny w tej  umowie oraz na stronie
www.szkolawyobrazni.pl , oraz telefonicznie pod numerem: 515 933 565

2: Cennik

Cały Semestr: 799zł/os – przy jednorazowej wpłacie

Dwie raty: 419 zł/os we wrześniu i 419zł/os w listopadzie

Miesięcznie: 179zł/os. do 10 dnia każdego miesiąca.   

3.  Opłaty  należy  wnosić  najpóźniej  do  10-ego  dnia  miesiąca,  którego  dana  opłata  dotyczy.  W
przypadku  braku  płatności,  Szkoła  Wyobraźni  ma  prawo  odmówić  wstępu  na  zajęcia.  Szkoła
Wyobraźni zastrzega sobie prawo do wysyłania pocztą rachunków za zajęcia.   

4. Możliwe formy płatności:

Przelew na konto bankowe:
MBank
17 1140 2004 3102 7876 3652, 
Szkoła Wyobraźni Martyna Kubiesa,
ul. Długa 1b, 43-518 Ligota. 
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§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Szkoła  Wyobraźni  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  materiałów  filmowych  i  zdjęć
wykonanych  podczas  zajęć  oraz  pokazów itp.  do  celów promocyjnych  i  informacyjnych,  oraz  do
przesyłania  informacji  o  ofertach  specjalnych  i  organizowanych  wydarzeniach,  na  co  każdy
rodzic/opiekun Uczestnika zajęć wyraża zgodę.

2. Sprawy, które nie są objęte powyższym Regulaminem, są regulowane bezpośrednio przez właścicieli
Szkoły Wyobraźni – pana Marcina Kubiesa oraz panią Martynę Kubiesa.

3. Powyższy regulamin może ulec zmianie za zgodą obu zainteresowanych stron.

Akceptuję regulamin:.................................................................................
Data oraz czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna 

Imię i nazwisko uczestnika:......................................................................................................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna............................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy oraz e-mail:...............................................................................................................

Zapisuję dziecko na zajęcia i zobowiązuję się do uiszczenia opłaty przelewem na podane konto:
(wybrane podkreślić)

– Jednorazowo w całości w kwocie: …...... zł
– W dwóch ratach w kwocie:            …...... zł
– Miesięcznie w kwocie:                  …....... zł

 

….........................................................................                  …..................................................................
Data i podpis przedstawiciela Szkoły Wyobraźni                              Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę: „Szkoła Wyobraźni”, reprezentowaną przez Martyna
Kubiesa (właściciela firmy), z siedzibą w Ligocie, ul. Długa 1b, moich danych osobowych zawartych
w regulaminie zajęć, w celach związanych z realizacją usługi oraz wynikających z tego obowiązków
prawnych  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady UE 2016/679  z  dnia  27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych-RODO.
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Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  warunkiem  rozpoczęcia  nauki  na  zajęciach
organizowanych przez firmę Szkoła Wyobraźni. Jednocześnie informuję, że powyższe dane nie będą
nigdy wykorzystywane do innych celów, niż wyżej wymienione.

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu czy cofnięcia zgody.

Imię i nazwisko uczestnika: …..….........................................................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ....................................................

Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego: ….....................................................

Wypełniają rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczestników (proszę niepotrzebne skreślić):

1) Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na samodzielne powroty mojego dziecka z zajęć:

….....................................................................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna

2) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na opuszczanie przez dziecko pracowni w trakcie trwania zajęć
(w przypadku np. jednorazowej konieczności wyjścia wcześniej):

….......................................................................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna 

5


