Regulamin zajęć dodatkowych Fundacji AKADEMIA 44
I

Postanowienia ogólne
1. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Fundację Akademia 44 jest

równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i

bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego
treścią.
3. W przypadku osoby niepełnoletniej, Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie i w

dowolnym jego punkcie.
5. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu będą podane na stronie

fundacja@akademia44.com.pl.
II

Zapisy
1. Na zajęcia fundacyjne należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:


przez dziennik elektroniczny



drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres : fundacja@akademia44.com.pl.



osobiście w pokoju 20.

2. Należy przy zapisie podać imię i nazwisko oraz określić zajęcia, na które dokonywany

jest zapis.
3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność

zgłoszeń.
4. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych przez Fundację w celach informacyjnych.
5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane na nie. Uczestnik nie może

odstąpić udziału w opłaconych zajęciach osobom trzecim.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i warsztatach uczestników z lat ubiegłych jest

uregulowanie ewentualnych zaległości względem Fundacji z poprzedniego sezonu.

III

Płatności za zajęcia i nieobecności na zajęciach dla DZIECI
1. Zajęcia Fundacji Akademia 44 są płatne wg stawek wskazanych w cenniku zajęć
2.
3.
4.
5.
6.

Fundacji.
Opłaty za zajęcia dokonywane są do 10 dnia każdego miesiąca.
Opłaty za zajęcia dokonujemy przelewem na konto Fundacji.
Płatności za zajęcia dla dzieci dokonujemy za wybraną ilość zrealizowanych zajęć.
Opłaty miesięczne są zależne od liczby zajęć przypadających na dany miesiąc.
Indywidualne rozliczenia przesyłane są drogą elektroniczną poprzez dziennik
elektroniczny.

7. W przypadku wcześniej podanej informacji o nieobecności dziecka na zajęciach,

dokonywane są odpisy.
8. O rezygnacji z zajęć informować można osobiście lub drogą elektroniczną (poprzez

dziennik elektroniczny lub mailem).
9. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych opłat.
10. Uczestnikom zajęć przysługuje rabat, gdy dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia

więcej niż 1 godzina lekcyjna w tygodniu.
11. Ze zniżek i zwolnień mogą korzystać jedynie osoby płacące terminowo.
12. W sytuacjach losowych udzielane jest semestralne stypendium – zwolnienie z opłat lub
zmniejszenie kwoty, po krótkim uzasadnieniu ubiegania się o nie.
IV

Rozpoczęcie zajęć fundacyjnych
1. Planowany termin rozpoczęcia dodatkowych zajęć określony jest w grafiku zajęć.

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu startu grupy lub
zmiany dni i godzin oraz prowadzącego zajęcia, która już wystartowała.
2. O finalnym terminie rozpoczęcia zajęć Fundacja informuje poprzez dziennik

elektroniczny.
V

Odwołanie, przesunięcie zajęć lub rozwiązanie grupy
1. W przypadku niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć,

nagłej niedyspozycji prowadzącego grupę, lub z innych powodów niezależnych od
Fundacji, Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu
zajęć lub rozwiązania grupy.
VI

Bezpieczeństwo
1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów

przeciwpożarowych i BHP.
2. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w Fundacji, każdy

uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz
obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć.
3. Przed zapisaniem się na zajęcia Fundacji, każdy uczestnik powinien we własnym

zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych
przeciwwskazaniach do uczestnictwa w oferowanych przez Fundację zajęć.
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne

pozostawione na terenie szkoły(np. ubrania w szatni).

VII

Pozostałe postanowienia
1. Za szkody podczas zajęć powstałe w wyniku celowego działania uczestnika,

odpowiedzialność finansową ponoszą prawni opiekunowie uczestnika zajęć.
2. Podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie osoba prowadząca zajęcia oraz uczestnicy

danej grupy.

3. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły bez zgody osoby prowadzącej

zajęcia jest zabronione.
4. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do Prezesa lub

Wice Prezesa Fundacji Akademia 44.
5. Wszelkie opinie i skargi na temat zajęć i prowadzących zajęcia prosimy kierować do

Prezesa lub Wice Prezesa Fundacji Akademia 44.
6. W przypadku niestosowania się do Regulaminu może nastąpić wypisanie uczestnika

zajęć Fundacji Akademia 44 ( dotyczy między innymi: nieuiszczanie opłat za odbyte
zajęcia, nie przestrzeganie zasad BHP, notoryczne przeszkadzanie w prowadzeniu
zajęć przez nauczyciela )

