REGULAMIN ZAJĘĆ
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zajęć jest Instytut Wyobraźni.

Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć “Lekce testowe”, kursów “Dla
dzieci 9 - 11 lat”, “Dla dzieci 12 - 15 lat” oraz „Kurs wakacyjny”
2. Opiekunowie/ Rodzice zobowiązani są do zapoznania uczestników z niniejszym
regulaminem.
3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku: 9-11 lub 12-15 lat 16-18 lat.
4. Uczestnicy mogą być odbierani z zajęć jedynie przez osoby podane w karcie
uczestnika lub po podpisaniu zgody na samodzielne opuszczanie zajęć.
5.

Karta uczestnika zakładana jest przed drugimi zajęciami.

6. Opiekunowie/Rodzice zobowiązani są do podania wszelkich zaburzeń lub
konieczności specjalnego traktowania dziecka w karcie uczestnika.

II.

Zgłoszenie i zawarcie umowy

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego zawartego na stronie
www.instytutwyobrazni.pl rozumiane jest jako zawarcie umowy.
2. Zgłoszenie kwalifikowane jest przy prawidłowym wypełnieniu formularza
rejestracyjnego zawierającego dane uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego.
3. Wraz z potwierdzeniem zapisu Opiekun drogą elektroniczną na wskazany przez
siebie adres e-mail otrzyma dane do przelewu.
4. Rodzic/opiekun prawny otrzyma potwierdzenie zapisu wraz ze szczegółami
dotyczącymi zajęć oraz danymi do przelewu bankowego.

III.

Prawa uczestnika

Uczestnicy zajęć mają prawo do:
1. Uczestnictwa w zajęciach.
2. Korzystania z programów wykorzystywanych podczas zajęć.
3. Korzystania z urządzeń dostępnych na zajęciach za zgodą prowadzących.
4. Wykorzystywania materiałów do druku 3D dostępnych podczas zajęć.
5. Wsparcia merytorycznego i technicznego z zakresu prowadzonych zajęć.

6. Otrzymania jednego wydruku 3D modelu zaprojektowanego przez siebie podczas
zajęć. Warunki wydruku dla Individual Program ustalane są indywidualnie. Uczestnik
otrzymuje swój wydruk 3D na następnych zajęciach.

IV.

Obowiązki uczestnika

Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
1. Wykonywania poleceń prowadzących
2. Szanowania wszelkich urządzeń, materiałów oraz ogólnie rozumianego mienia.
3. Korzystania z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń
prowadzących.
4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami prowadzących.
5. Szanowania innych uczestników oraz dbania o dobrą atmosferę.
6. Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i dolegliwości

V.

Opłaty
1. Płatność za zajęcia jest uzależniona od programu:
●

Lekce testowe – jedno spotkanie 90 minutowe w cenie 69 zł.

●

2-miesięczny kurs – seria ośmiu spotkań po 120 minut w cenie 1490 zł.

●

Warsztaty rodzinne – jedno spotkanie 90 minutowe w cenie 290 zł.

●

Kurs wakacyjny – sześć spotkań 120 minutowych w cenie 750zł.

●

Program indywidualny - zajęcia indywidualne w cenie 70 zł/h.

2. Termin płatności to 5 dni roboczych od zakończenia pierwszych zajęć.
3. Płatności należy dokonywać osobiście na zajęciach lub przelewem bankowym na
poniższym numer konta:
Nest Bank 59 1870 1045 2078 1014 1268 0001
4. W przypadku rezygnacji po pierwszych zajęciach, uczestnikowi nie przysługuje
prawo do otrzymania wydruku 3D zaprojektowanego przez siebie elementu.

VI.

Wizerunek
1. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć uczestnikowi
podczas zajęć celem publikacji na stronach promujących Organizatora.
2. W przypadku braku akceptacji publikowania zdjęć rodzic/opiekun/ prawny
zobligowany jest dostarczyć stosowne pismo przed terminem pierwszych zajęć.

VII.

Inne
1. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie
prawni uczestnika.
2. Używanie wulgaryzmów podczas zajęć jest zabronione.
3. Niewykonywanie poleceń prowadzących, niesubordynacja oraz przeszkadzanie
innym uczestnikom zajęć będzie skutkowało upomnieniami, a w ostateczności
wykluczeniem z zajęć.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie
informacyjnej oraz przy zapisach dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć w
Instytucie Wyobraźni (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych”

