REGULAMIN
Kursu Dla Dzieci

§1 ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem zajęć efektywnej nauki i rozwoju intelektu dla dzieci, zwanych dalej Kursem, jest niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza
Centrum Edukacji w Warszawie, zwana dalej Organizatorem. Organem prowadzącym placówkę i podmiotem odpowiedzialnym jest firma Erudikon
sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
2. Ilekroć mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika.
3. Ilekroć mowa o Uczestniku, należy przez to rozumieć osobę niepełnoletnią zgłoszoną na Kurs i uczestniczącą w nim. Zgłoszenia dokonuje Klient.
4. Organizator ma prawo kontaktować się z Klientem: osobiście, listownie, telefonicznie lub elektronicznie. Za skuteczne doręczenie uznaje się
przekazanie wiadomości za pomocą dowolnego z wymienionych kanałów, w tym przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora
lub tablicy informacyjnej w siedzibie Organizatora.
5. Kurs odbywa się w miejscu podanym przez Organizatora, zwanym dalej Ośrodkiem Szkoleniowym, w szczególności w siedzibie Organizatora
(ul. Migdałowa 10 lokal U8)
6. Na terenie Ośrodka Szkoleniowego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
7. Za szkody spowodowane przez Uczestnika lub Klienta odpowiada Klient. Organizator ma prawo obciążyć Klienta kosztami ich usunięcia.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i Klienta pozostawione bez opieki lub zniszczone na terenie Ośrodka Szkoleniowego.
9. Ze względów organizacyjnych Kurs został podzielony na moduły. Wszelkie zmiany w organizacji Kursu są możliwe z dokładnością do modułu.
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§2 KLIENT I UCZESTNIK
Warunkiem rezerwacji miejsca dla Uczestnika na Kursie jest podpisanie przez Klienta Regulaminu wraz z Kartą Uczestnika stanowiącą integralną
część Regulaminu oraz dokonanie płatności minimum pierwszej raty za Kurs. O przyjęciu na Kurs decyduje liczba dostępnych miejsc.
Za obecność Uczestnika na spotkaniach Kursu oraz systematyczny trening odpowiada Uczestnik i Klient.
W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Organizator nie zwraca pieniędzy. Uczestnik ma możliwość skorzystania z dodatkowego
spotkania konsultacyjnego.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Kursu. Klient jest zobowiązany pisemnie poinformować Organizatora o rezygnacji. Za termin zakończenia
uczestnictwa uznaje się datę ostatniego spotkania w ramach modułu w którym Klient złożył rezygnację.
W przypadku braku informacji o rezygnacji Organizator zachowuje prawo do opłaty za kolejny moduł zajęć.
W przypadku rezygnacji, przyznane Klientowi rabaty zostają anulowane.
W przypadku gdy Uczestnik w sposób rażący burzy porządek Kursu, swoim działaniem lub zaniechaniem zagraża bezpieczeństwu innych
Uczestników bądź zachowuje się w sposób demoralizujący lub godzący w godność innych osób, Organizator ma prawo skreślić go z listy
uczestników Kursu. Skreślenie z listy uczestników Kursu wywołuje skutki jak w przypadku rezygnacji z Kursu.
§3 KURS I PŁATNOŚCI
Kurs obejmuje 52 godziny zegarowe zajęć dla Uczestników – 26 spotkań raz w tygodniu po 2 godziny. Kurs jest podzielonych na trzy moduły.
W ramach każdego modułu Organizator organizuje jedno dodatkowe spotkanie konsultacyjne trwające jedną godzinę - obowiązują zapisy.
Zajęcia Uczestników odbywają się w grupach od 6 do 12 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub rozwiązywania grup w trakcie
trwania Kursu w przypadku zmniejszenia liczebności grupy poniżej 4 osób.
Kalendarium spotkań uwzględnia przerwy świąteczne, ferie letnie i zimowe dla województwa mazowieckiego opublikowane przez MEN.
W przypadku zdarzeń losowych (np. niedyspozycja trenera, awaria lokalu), Organizator ma prawo przeprowadzić zajęcia Kursu w terminie
rezerwowym.
Szczegółowe dane organizacyjne Kursu w tym: kalendarium spotkań, podział na moduły i terminarz płatności będą dostępne na stronie internetowej
Organizatora (www.erudikon.pl).
W cenę Kursu wliczone są materiały i pomoce dydaktyczne.
Płatności za Kursy należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora (wpłata, przelew):
odbiorca:
Erudikon sp. z o. o., 02-793 Warszawa, ul. Raabego 3 lok.31
numer konta: 96 1160 2202 0000 0001 3753 7801 (Bank Millennium S.A.)
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Uczestnika, Nazwa Kursu, Numer Raty.
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§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i danych osobowych Uczestników w bazie danych Organizatora oraz ich
przetwarzanie i wykorzystanie przez Erudikon sp z o. o. zgodnie z ustawą z dnia 29/08/1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883 z późn. zm.) w celu organizowania i prowadzenia Kursów oraz dla celów marketingowych obecnie i w przyszłości. Klient oświadcza, że podane
przez niego dane są prawdziwe oraz, że został poinformowany, iż przysługuje mu prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania, a ich podanie jest
dobrowolne.
Klient wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku Uczestnika przez publikację prac i zdjęć wykonanych podczas
zajęć. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych
W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Spory pomiędzy Klientem a Organizatorem dotyczące Kursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Erudikon sp. z o. o.
Klient potwierdza w imieniu własnym i Uczestnika zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń w nim zawartych.

KARTA UCZESTNIKA
DANE KLIENTA:
imię i nazwisko

telefon

email

adres zamieszkania

DANE UCZESTNIKÓW:
Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

imię i nazwisko
rok urodzenia / klasa
zgoda na samodzielny powrót

DANE KURSÓW:
grupa / dzień / godzina
cena kursu
przyznane rabaty
 kontynuacja
 rodzina i przyjaciele
 płatność z góry
Rabaty zmniejszają wysokość ostatniej raty. W przypadku wcześniejszej rezygnacji rabaty nie przysługują.

PŁATNOŚĆ
kwota do zapłaty

raty

....................................... zł
 wpłata jednorazowa
 3 raty

dodatkowe dane do faktury (w tym NIP)

rata1: .....................zł
rata2: .....................zł
rata3: .....................zł

UWAGI:

Niniejszym akceptuje Regulamin Kursu, Statut Centrum Edukacji oraz wyrażam zgodę na udział w zajęciach wyżej
wymienionych Uczestników, których jestem rodzicem / opiekunem prawnym.

...................................................
data / podpis Klienta

.........................................................
podpis Organizatora
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