Regulamin zajęć organizowanych przez EDUINO Adrian Stasiński na rok szkolny
2020/2021
1. Zajęcia organizowane przez EDUINO Adrian Stasiński mają charakter edukacyjny,
gdzie dzieci poprzez zabawę poszerzają swoją wiedzę z zakresu elektroniki, robotyki,
druk 3D, matematyki, informatyki, fizyki itp. oraz doskonalą umiejętności manualne.
Firma zajmuje się organizacją zajęć z elektroniki, robotyki i druku 3D dla dzieci oraz
naukowych warsztatów edukacyjnych.
2. Zajęcia są organizowane w trybie miesięcznym.
3. Płatności można dokonywać podczas zajęć lub na konto bakowe:
NestBank 90 1870 1045 2078 1001 4524 0001
4. Liczba zajęć w ciągu miesiąca może być zróżnicowana ze względu na dzień ich
prowadzenia, harmonogram pracy, dni świąteczne itp.
5. Opłata za zajęcia winna być wniesiona z góry w całości do 10 dnia każdego miesiąca.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie Opłaty.
7. Czas trwania zajęć wynoś około 90 minut. Dla różnych grup może być inny ze względu
na specyfikę i charakter zajęć.
8. Liczebność całej grupy ustala organizator zajęć, uczestnicy pracują w grupach lub
indywidualnie. Z reguły są to grupy 12 osobowe. W okresie zagrożenia epidemicznego
grupy zostają zmniejszone do maksymalnie 8 dzieci. O zapisaniu dziecka na zajęcia
decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Zajęcia wymagają od uczestnika skupienia i koncentracji, dlatego też dzieci
uczęszczające na zajęcia moją obowiązek przestrzegać następujących zasad:
a. elementy plastikowe i elektroniczne należy łączyć i rozłączać tylko za pomocą
rąk. Na zajęciach należy pracować tak, aby nie przeszkadzać innym, należy
utrzymywać porządek na swoim stanowisku pracy i segregować swoje
elementy używane na zajęciach.
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b. podczas zajęć wymagane jest od uczestników przestrzeganie podstawowych
zasad BHP - uczestnik zajęć ma obowiązek wiedzieć kiedy i gdzie ma zajęcia i
czekać na instruktora w wyznaczonym miejscu.
10. Organizator w przypadku nieprzestrzegania regulaminu zajęć przez uczestnika
zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika oraz zwrotu kosztów za zajęcia nie
odbyte. Opiekun prawny dziecka odpowiedzialny jest za materialne szkody
wyrządzone przez uczestnika i z tego powodu przyjmuje na siebie odpowiedzialność
cywilnoprawną.
11. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody Uczestników powstałe z
winy Organizatora. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do czasu trwania zajęć.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Uczestników
posiadane przez nich w trakcie trwania zajęć.
13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy
Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub osobie trzeciej.
14. W przypadku wybranych zajęć Organizatorzy zapewnią uczestnikom dostęp do
sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć oraz materiałów i
pomocy dydaktycznych do nauki. Informacja o tym na, których zajęciach Organizator
zapewnia sprzęt komputerowy przekazywana jest na pierwszym spotkaniu
wybranych zajęć. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i wyposażenia sali
odpowiedzialny jest Uczestnik (lub jego Opiekun), którego działania doprowadziły do
szkody. Koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu pokrywają osoby odpowiedzialne
za uszkodzenia.
15. W razie nie obecności dziecka na zajęciach, nie ma możliwości odrobienia ich. Opłaty
za niewykorzystane zajęcia nie będą zwracane.
16. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie warsztatów Instruktorzy, bądź inna osoba
wskazana przez Organizatora wykonywała zdjęcia Uczestnikowi celem umieszczenia
ich na swojej stronie internetowej lub w innych mediach społecznościowych w
nieodpłatny sposób.
17. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest poinformować organizatora o
takim fakcie (karta uczestnika).
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18. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów poz. 878 z dnia 16 maja 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem Covid -19, na czas trwania zagrożenia epidemicznego wprowadza się
następujące zasady:
a. Liczebność grupy dzieci na zajęciach zostaje ograniczona do maksymalnie 8.
b. Obowiązuje zasada, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku
przy stoliku mogą siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi
wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
c. Obowiązuje dezynfekcja rąk przez uczestników zajęć przy wejściu i po
zakończeniu zajęć.
d. Każda z osób chcących skorzystać z usług Organizatora musi być zdrowa, bez
objawów infekcji. Podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione
i/lub zaropiałe oczy, osłabienie (bez względu na etiologie) wykluczają z
możliwości korzystania z zajęć organizowanych przez EDUINO Adrian Stasiński
w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii
koronawirusa i choroby COVID-19.
e. W

razie

zaostrzenia

reżimu przeciwdziałania

COVID-19 Organizator

wprowadza zajęcia On-line. Opłata za zajęcia pozostaje bez zmian.
19. Przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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