
 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ REGULARNYCH 

§1 

ZASADY OGÓLNE 

1. Zajęcia regularne, nazywane dalej kursem, odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali oraz w obiekcie, w którym odbywają 

się zajęcia. 

3. Za wszelkie celowe zniszczenia lub uszkodzenia odpowiada rodzic/prawny opiekun dziecka. 

4. Umowa na kurs zostaje zawarta na cały rok szkolny(10 miesięcy), nie ma możliwości zawarcia umowy na 

krótszy okres. 

5. Rodzic/prawny opiekun reprezentujący dziecko ma prawo pisemnie zrezygnować z kursu. Okres 

wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.  Pisemne wypowiedzenie umowy kursu może nastąpić poprzez wysłanie 

maila na adres: biuro@wykrzyknik.edu.pl lub dostarczone na zajęcia.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, jeśli ilość uczestników zmniejszy się poniżej 5 osób. 

Koszty za już opłacone, niewykorzystane zajęcia zostaną proporcjonalnie zwrócone. 

7. Dziecko może być odbierane z zajęć tylko przez opiekuna/rodzica lub inną osobę do tego upoważnioną. 

Samodzielny powrót również należy zgłosić Organizatorowi podpisując stosowne oświadczenie. 

8. Na sali zabaw obowiązuje ogólny regulamin Sali Zabaw. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy oraz wyproszenia dziecka z zajęć w 

przypadku rażącego zachowania, które mogłoby zagrażać innym uczestnikom lub pracownikom. 

 

 

§2 

PŁATNOŚCI 

 

1. Płatności można dokonać na trzy sposoby: 

o jednorazowa rata płatna w dniu podpisania umowy, za cały rok szkolny 

o dwie raty, każda przypadająca na jeden semestr 

o 10 nieoprocentowanych rat miesięcznych 

2. W trakcie trwania umowy można dowolnie zmienić formę płatności na jedną z w/w. 

3. Wysokość rat jest niezależna od ilości zajęć w danym miesiącu. Raty są nieoprocentowane. Organizator nie 

dolicza żadnych opłat z tytułu rozłożenia opłaty na raty. 

4. Raty należy opłacać na pierwszych zajęciach/na początku każdego semestru/ na początku każdego miesiąca 

na miejscu gotówką lub kartą, bądź przelewem na konto firmowe. 

5. W przypadku gdy dziecko nie może przyjść na zajęcia, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować organizatora o zaistniałej sytuacji (e-mail lub sms).  

6. Organizator nie zwraca opłaty za niewykorzystane zajęcia. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, 

istnieje możliwość odrobienia zajęć każdym innym kursie organizowanym przez Wykrzyknik Maria 



 
Stoińska(kulinarnym, szycia, ogólnorozwojowym, języka angielskiego, logopedycznym, DIY) po uprzednim 

umówieniu się z organizatorem, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności. Nie ma możliwości 

odrobienia zajęć na których nieobecność nie została wcześniej zgłoszona. Inną możliwością jest dwugodzinna 

zabawa na sali zabaw. 

7. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z winy Organizatora, zostaną one odrobione w innym termie. Jeśli 

nie będzie to możliwe, Organizator zwróci koszty tych konkretnych zajęć. 

8. Organizator umożliwia dziecku nieodpłatną zabawę na Sali Zabaw do 15 minut przed i po zakończeniu zajęć. 

Po przekroczeniu tego czasu obowiązuje standardowy cennik Sali Zabaw. 

9. Cena kursu ustalona zostaje na dane warsztaty i nie ulegnie zmianie. 

 


