REGULAMIN UDZIAŁU W AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w warsztatach pod
nazwą „ CENTRUM EDUKACYJNE” oraz Niepubliczna
Placówka Oświatowo-Wychowawcza EDUVO”
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§ 1 Zasady ogólne
Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach
organizowanych przez Centrum Edukacyjne Jolanta
Kozeracka, ul. Stefana Batorego 23, 81-365 Gdynia, NIP
6121050336, Niepubliczną Placówkę OświatowoWychowawczą EDUVO, ul. Stefana Batorego 23, 81-365
Gdynia oraz innych podmiotów organizujących zajęcia
pod marką „EDUVO” zwanym dalej Organizatorem.
Uczestnik – osoba fizycznie uczestnicząca w zajęciach.
Opiekun – osoba dokonująca zapisu na zajęcia, opiekun
prawny osoby niepełnoletniej.
Opłata – wynagrodzenie Organizatora za przeprowadzone
zajęcia.
Akademia Umiejętności – prowadzone przez Organizatora
wszelkiego rodzaju zajęcia jednorazowe oraz cykliczne.
Strona internetowa – strona Organizatora pod adresem:
www.eduvo.pl.
Warsztaty odbywają się jednorazowo lub cyklicznie
zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie
internetowej.
Warsztaty odbywają się w grupach od 8 do 12 osób. W
szczególnych przypadkach Organizator może podjąć
decyzję o uruchomieniu zajęć dla mniejszej lub większej
grupy.
Warunkiem uruchomienia Akademii Umiejętności jest
zebranie się minimum 8 Uczestników. W przypadku nie
zebrania się minimalnej liczby Uczestników, Organizator o
tym fakcie Uczestników poinformuje drogą mailową lub
telefonicznie.

10.Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom niezbędne
narzędzia oraz sprzęt do przeprowadzenia warsztatów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania
warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. Wniesione
wcześniej opłaty za Akademię Umiejętności zostaną
przeniesione na kolejne warsztaty lub zwrócone w kwocie
odpowiadającej ilości odwołanych zajęć.
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§ 2 Zapisy i opłaty
Zapisu na wybrane warsztaty należy dokonać za pomocą
formularza dostępnego na Stronie internetowej
Organizatora.
Potwierdzeniem rejestracji na Akademię Umiejętności jest
wpłata zaliczki w dniu dokonania zapisu wysokości 80
zł. Zaliczka zostanie zwrócona wyłącznie w przypadku
odwołania organizacji zajęć z powodu niewystarczającej
ilości osób. W przypadku uruchomienia warsztatów
zaliczka zostanie przekazana na poczet opłat za cały kurs.
Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z
udziału w warsztatach przed jego rozpoczęciem.
Opłaty za przyjmowane są przelewem na konto bankowe
Organizatora lub gotówką w Biurze Organizatora.
Brak uiszczenia Opłaty w formie zaliczki powoduje
anulowanie rezerwacji.
Brak uiszczenia Opłat za Akademię Umiejętności skutkuje
brakiem możliwości udziału Uczestnika w zajęciach, aż do
momentu uregulowania zaległości.
Brak Opłat za Akademię Umiejętności w wyznaczonym
terminie powoduje skierowanie wezwania do zapłaty z 14
dniowym terminem płatności. Brak płatności w tym terminie
powoduje naliczenie odsetek ustawowych i skierowanie
sprawy do windykacji.

§ 3 Organizacja Zajęć
1. Organizator realizuje Akademię Umiejętności w miejscach i
terminach podanych na Stronie internetowej.

2. W szczególnych sytuacjach Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany miejsca i terminu zajęć. Wcześniej
poinformuje o tym fakcie Opiekunów.
3. Organizator zapewnia, że zajęcia realizowane są zgodnie
z zasadami BHP. Przed rozpoczęciem
Kursu Uczestnicy zostają zapoznani z obowiązującymi
zasadami.
4. Opiekun zobowiązuje się do odbioru uczestnika z zajęć
nie później niż do 10 min po ich zakończeniu. Późniejszy
odbiór skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty tj. 50 zł
(pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.
§ 4 Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody
Uczestników powstałe z winy Organizatora.
Odpowiedzialność ta ograniczona jest do czasu trwania
warsztatów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w
czasie Akademii Umiejętności mienie, dlatego posiadane
przez Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa
się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
ze swojej winy Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub
osobie trzeciej. Wszelkie szkody zobowiązani są naprawić
Opiekunowie Uczestnika.
§ 5 Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a
Uczestnikiem i jego Opiekunem w momencie dokonania
rejestracji na Akademię Umiejętności na czas trwania
wybranych warsztatów.
§ 6 Polityka prywatności
1. Opiekun wyraża zgodę na wykonanie zdjęć oraz filmów
podczas zajęć, które mogą być udostępniane publicznie
również w celach promocyjnych w szczególności na

stronie internetowej Organizatora i w mediach
społecznościowych.
2. Jeśli Opiekun nie wyraża zgody prosi się o pisemne
oświadczenie przed rozpoczęciem zajęć.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych
aktualnymi aktami prawnymi.
4. Dane Uczestników przekazywane będą wyłącznie
podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji Akademii
Umiejętności.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany
Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty
umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie
internetowej. O wprowadzonych zmianach Organizator
informuje Uczestników drogą elektroniczną.
2. Uczestnik, Opiekun mają prawo wniesienia Reklamacji.
Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres
biuro@eduvo.pl. Organizator ma obowiązek udzielić
odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej
otrzymania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
stosuje się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
oraz Kodeksu Cywilnego.
Aktualizacja regulaminu: 13.09.2019

