REGULAMIN
wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży “Wakacyjna Strefa Kiss And Fly Akademii Artystycznej 2020”
organizowanego przez Akademię Artystyczną w Gdańsku
Zapisy oraz płatności
1. Poprzez hasło “Wakacyjna Strefa Kiss And Fly Akademii Artystycznej 2020” należy rozumieć zajęcia
artystyczne - prowadzone warsztatowo - dla dzieci w wieku 6-11 lat, zwane dalej zajęciami.
2. Uczniowie Akademii Artystycznej (osoby uczęszczające na zajęcia do Akademii Artystycznej w okresie
01.03.2019 r. - 21.06.2020 r. przez co najmniej jeden miesiąc).
3. Zapisu na zajęcia można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez formularz na stronie internetowej
www.akademiaartystyczna.com, bądź osobiście w recepcji Akademii Artystycznej.
4. Gwarancją miejsca jest dokonanie opłaty za zajęcia według cennika podanego na stronie organizatora.
5. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona. Wysłanie formularza zgłoszeń nie gwarantuje udziału w
zajęciach. Organizator gwarantuje udział w danej grupie osobie, od której otrzymał zgłoszenie na
zajęcia oraz przedpłatę w wysokości minimum 50 % wartości zajęć na dzień dokonywania płatności.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia zajęć. W przypadku odwołania lub zmiany terminu zajęć przez
Organizatora pełna kwota przedpłaty zostanie uczestnikowi zwrócona. W przypadku rezygnacji
uczestnika z zajęć przedpłata nie zostanie uczestnikowi zwrócona.
6. W indywidualnych przypadkach oraz pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach, osobie rezygnującej
przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty odpowiadającej kosztom,
jakie poniósł dla zorganizowania zajęć. Wysokość potrącenia będzie zależała od konkretnego
przypadku uargumentowanego przez Organizatora. Organizator podaje informacyjnie, że wartość
potrącenia może stanowić większość lub całość wpłaconej kwoty, bądź może w ogóle nie wystąpić.
7. Opłaty można dokonać przelewem na konto organizatora nr 61 1950 0001 2006 8016 3583 0002
podając imię i nazwisko uczestnika oraz datę zajęć lub gotówką w recepcji Akademii Artystycznej.
Obowiązki uczestnika oraz organizatora
Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady
postępowania.
1. Organizator zapewni dzieciom oraz młodzieży opiekę podczas zajęć oraz w wyznaczonych wg
harmonogramu godzinach, zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę.
2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest:
a) stosować się do przepisów bezpieczeństwa, regulaminów i harmonogramu zajęć
obowiązujących w Akademii Artystycznej oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy
przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, programu dnia itp.) z którymi
zostaje zapoznany w pierwszym dniu trwania zajęć.
b) stosować się do poleceń wychowawców i instruktorów,
c) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć. Obecność na wszystkich
zajęciach jest obowiązkowa. Powodem do zwolnienia z udziału w zajęciach może być
niedyspozycja zdrowotna zgłoszona instruktorowi, który w tej kwestii podejmuje ostateczną
decyzję. Każdy rodzic o nieobecności dziecka w danym dniu zajęć musi niezwłocznie
poinformować Akademię Artystyczną, tel. 797 125 216
d) dbać o czystość i porządek oraz o powierzone mienie i używać go zgodnie z jego
przeznaczeniem,
e) odnosić się z szacunkiem do kolegów, instruktorów i innych osób, zachowywać się zgodnie z
ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi w czasie zajęć,
f) poinformować wychowawców oraz instruktorów o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
g) zgłaszać instruktorowi wszelkie zauważone nieprawidłowości, szczególnie zagrażające
zdrowiu lub życiu
3. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców lub instruktorów oddalać się z terenu miejsca
prowadzenia zajęć.
4. W trakcie trwania zajęć obowiązuje zakaz posiadania tabletów i innego cennego sprzętu
elektronicznego. Organizator, instruktorzy oraz wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za
kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych posiadanych pomimo zakazu. ww.
sprzęt przywieziony w trakcie zajęć jest używany wyłącznie na odpowiedzialność uczestników zajęć.
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Organizator, instruktorzy oraz wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie
lub zgubienie rzeczy pozostawionych bez nadzoru.
W razie nadużywania telefonów komórkowych, mogą zostać one zdeponowane przez
wychowawców/instruktorów. Wyznaczony czas połączeń telefonicznych uczestników zajęć z
rodzicami/opiekunami to okres przerwy obiadowej.
W każdym czasie zajęć rodzice/opiekunowie będą mogli kontaktować z placówką Akademii Artystycznej
pod numerem telefonu: 797 125 216
Korzystanie ze sprzętu sportowego oraz gimnastycznego dozwolone są pod warunkiem uzyskania
zgody instruktora i tylko pod jego nadzorem.
Uczestnik (lub jego rodzic/opiekun) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez
Uczestnika podczas pobytu w czasie zajęć.
W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Organizator i
kierownictwo zajęć zastrzegają sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków
dyscyplinujących takich jak: upomnienie, zestaw dodatkowych aktywności, powiadomienie rodziców
(dotyczy uczestników niepełnoletnich), usunięcie z zajęć na koszt uczestnika lub opiekunów prawnych.
Akademia Artystyczna nie ubezpiecza Uczestników zajęć oraz nie ponosi odpowiedzialności za
nieszczęśliwe wypadki oraz kontuzje.
Uczestnik może ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Akademia Artystyczna posiada aktualne ubezpieczenie OC.
Wyrażają Państwo zgodę na rejestrację wizerunku dziecka podczas zajęć oraz wykorzystywanie go z
należytą dbałością przez Akademię Artystyczną w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i
marketingowych. Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie i nieodwołalnie, na czas nieoznaczony i jest
nieograniczona terytorialnie.
Regulamin wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży “Wakacyjna Strefa Kiss And Fly Akademii
Artystycznej 2020” organizowanego przez Akademię Artystyczną w Gdańsku, nie zwalnia z
obowiązującego Ogólnego Regulaminu Akademii dostępnego T
 UTAJ
.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
W przypadku osoby niepełnoletniej, Regulamin dotyczy jej opiekunów prawnych. Potrzebna będzie
uzupełniona oraz podpisana zgoda dostarczona przed zajęciami.

Klauzula Informacyjna RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Akademia Artystyczna, Al. Grunwaldzka 355,
80-309 Gdańsk, recepcja@akademiaartystyczna.com,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisu na zajęcia “Wakacyjna Strefa Kiss
And Fly Akademii Artystycznej 2019”.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych
niezgodnie z RODO
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
jest wymogiem związanym z chęcią dokonania zapisu na zajęcia “Wakacyjna Strefa Kiss And Fly
Akademii Artystycznej 2019”

