REGULAMIN zajęć pozalekcyjnych 2022/2023
AKADEMII WYNALAZCÓW
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem zajęć jest firma FHU Sławomir Jurek prowadząca Akademię Wynalazców.
2. Zapisu na zajęcia dokonuje rodzic lub opiekun dziecka wypełniając formularz zgłoszeniowy
na stronie www.akademiawynalazcow.pl w zakładce „Panel Klienta”
3. Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza jest równoznaczne z akceptacją
poniższego regulaminu zajęć pozalekcyjnych Akademii Wynalazców.
4. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do rejestracji, utworzenia konta w systemie ActiveNow
(zaproszenie zostaje automatycznie wysłane po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego).
5. Akademia Wynalazców zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora dla danej grupy lub
pojedynczych zajęć bez wcześniejszej konieczności informowania Rodzica/Opiekuna.
6. Dane kontaktowe:
◦ tel. 693 244 378
◦ kontakt@akademiawynalazcow.pl
Płatności za zajęcia:
1. Klient zobowiązuje się do uiszczenia płatności za zajęcia w wysokości ustalanej
indywidualnie dla każdego rodzaju zajęć – informacja dostępna jest podczas zapisu w
formularzu.
2. Płatność za miesiąc z góry, uzależniona od ilości zajęć przewidzianych w harmonogramie na
dany miesiąc. Harmonogram dostępny w systemie ActiveNow.
3. Cena obowiązuje przy potwierdzeniu uczestnictwa w rocznym cyklu warsztatów. Cena za
wstęp na pojedyncze zajęcia (bez zobowiązania rocznego) jest wyższa o 10 zł za pojedyncze
zajęcia od ceny pakietowej za jednorazowy wstęp.
4. Płatność odbywa się za pośrednictwem systemu ActiveNow, zgodnie z harmonogramem
płatności do 5. dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (z góry).
5. Opcjonalnie istnieje możliwość płatności za pośrednictwem przelewu zwykłego – w
przypadku
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6. W przypadku niezachowania terminu zapłaty Wykonawca ma prawo do naliczenia, a klient
do zapłaty odsetek ustawowych.
7. W przypadku zwłoki w płatności powyżej 30 dni od terminu płatności wykonawca ma
prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Klient zobowiązany jest do
zapłaty różnicy ceny wynikającej z udzielonego opustu za zrealizowane zajęcia zgodnie z
punktem 3 płatności za zajęcia.
8. Wykonawca nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których Klient nie wziął udziału z przyczyn
leżących po jego (klienta) stronie, z uwagi na stałe miesięczne koszty niezależne od
obecności Uczestników.
9. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę-Organizatora zajęć z przyczyn
niezależnych od niego zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym
terminie ustalonym przez Wykonawcę bądź nastąpi zwrot kosztów za niewykorzystane
zajęcia.

Odrabianie nieobecności na zajęciach:
1. Możliwość odrabiania nieobecności na zajęciach ma tylko i wyłącznie aktualny klient. Nie
ma możliwości odrabiania zajęć po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu umowy.
2. Odrabianie nieobecności jest opcją tylko jeżeli w danej lokalizacji istnieją ku temu
możliwości (np. więcej grup, możliwość zamiany osób w grupach itd.).
3. Okres na odrobienie nieobecności to jeden miesiąc od momentu zgłoszonej nieobecności.
4. Możliwe do odrabiania wyłącznie nieobecności zgłoszone wcześniej za pomocą systemu
ActiveNow.
5. Maksymalna liczba nieobecności możliwa do odrobienia to: 5 nieobecności w skali roku
szkolnego.
6. Nie ma możliwości odrobienia nieobecności w kolejnym roku szkolnym.

Spóźnienia:
1. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci z zajęć, pamiętajcie rodzice dziecko to nie jest
przedmiot, o którym możemy zapomnieć.
2. Akademia Wynalazców ponosi odpowiedzialność za uczestników zajęć jedynie w czasie ich
trwania! Wynika to z zakresu ubezpieczenia.

3. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut zastrzegamy sobie możliwość naliczenia kary
pokrywającej koszty kolejnej godziny zajęć. Nasi instruktorzy prowadzą kolejne zajęcia
często w odległych lokalizacjach.

Rozwiązanie umowy
1. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego następuje z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło
wypowiedzenie.
2. Rodzic/Opiekun przesyła informację o rezygnacji drogą e-mailową do końca bieżącego
miesiąca na adres kontakt@akademiawynalazcow.pl i wówczas obowiązuje go miesięczny
okres wypowiedzenia liczony od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
3. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zajęcia w okresie wypowiedzenia. Po
rozwiązaniu umowy i zakończeniu okresu wypowiedzenia klient nie płaci kolejnych rat.

