REGULAMIN KURSU „Zajęcia Arduino”
1. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników kursu „Zajęcia Arduino”.
2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i zapoznania z nim dziecka – uczestnika zajęć.
3. Organizatorem jest:
GENIUSPLANET sp z o.o.
ul. Bandurskiego 11/1b
31-515 Kraków
NIP: 9452237142 zwaną dalej Planetą Robotów.
4. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 12 do 16 lat.
5. Kurs obejmuje 10 zajęć po 1,5 godziny zajęć stacjonarnych.
6. Cena kursu wynosi 600 zł, płatne z góry.
7. Uczestnicy zajęć mają prawo do:
•
•

uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do

realizacji programu zajęć,
•

wsparcia ze strony instruktora w sprawach związanych z tematyką zajęć.

•

odrobienia jednej nieobecności w semestrze, na ostatnich zajęciach danego

semestru lub odrobienia dowolnej ilości nieobecności w innej grupie zajęciowej
Planety Robotów zaproponowanej przez Organizatora.
8. Uczestnicy mają obowiązek:
•

wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów,

•

szanowania mienia oraz pomocy dydaktycznych,

•

dbania o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej,

•

korzystania z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

•

przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich
regulaminów w miejscach pobytu,

•

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami
osoby prowadzącej,

•

niezwłocznego

zgłaszania

wszelkich

dolegliwości,

problemów,

nieprawidłowości oraz zagrożeń instruktorom prowadzącym zajęcia,
•

przestrzegania regulaminu placówki oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego

•

przestrzegać przepisów sanitarnych ustanowionych przez Główny Inspektorat
Sanitarny.

9. Uczestnikom warsztatów zabrania się:
•

samowolnego opuszczania placówki, oddalania się od grupy,

•

palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania leków bez wiedzy instruktora,

•

palenia ognisk, zabaw ostrymi narzędziami oraz ogniem,

•

biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okna,

•

samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.,

•

niszczenia mebli, sprzętu sportowego, audio-video,

•

używania wulgarnych słów i zwrotów

•

uczestniczenia w warsztatach w przypadku występowania objawów choroby
(przede wszystkim podwyższonej temp. powyżej 38 st. Celsjusza).

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia opłaty za zajęcia.
11. Samowolne oddalenie

się

od

instruktorów,

niesubordynacja,

niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie
regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem
uczestnika z udziału w warsztatach.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie
warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez
innych uczestników zajęć.

13. Za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów odpowiadają finansowo
rodzice / opiekunowie prawni dziecka.
14. Regulamin obowiązuje przez cały rok szkolny. Organizator nie zwraca
wpłaconych środków w przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów. Wyjątkiem
jest sytuacja, gdy istnieje okoliczność niewywiązywania się z zasad Regulaminu
przez Organizatora.
15. W

przypadku

braku

możliwości

zrealizowania

zajęć zgodnie

z Harmonogramem, będzie zaproponowana aktualizacja rocznego Harmonogramu
lub zwrot pieniędzy za niezrealizowane zajęcia.

Przy zapisywaniu dziecka na zajęcia należy podać aktualny telefon kontaktowy do
rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika zajęć.

