Regulamin warsztatów ,,TwojRobot.pl”
I. Definicje
1.Poniższe wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a.
Kurs – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na
prowadzeniu zajęć z budowy i programowania robotów o nazwie,, TwojRobot.pl”, przy użyciu
robotów stworzonych przez Organizatora i zestawów z serii Lego Mindstorms NXT, RoboRobo i Robo-Kids.
b.
Uczestnik Kursu, Uczestnik – osoba w wieku od 5 do 18 lat, zgłoszona na Kurs przez
swojego Opiekuna Prawnego. Uczestnikiem zajęć może być tylko osoba zdrowa, aby nie
narażała innych na choroby (np. przeziębienie, katar itd.), a ponadto nie może być osoba
cierpiąca na ADHD, gdyż przeprowadzenie Kursów w takim przypadku byłoby utrudnione.
c.
Organizator – Bożydar Milewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„Invention-Group” z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-345), przy ul. Żorskiej 38A,
posługujący się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej 782-235-28-00.
d.

Opiekun Prawny – rodzic bądź inny prawny opiekun Uczestnika Kursu,

e.
Kurs,

Prowadzący Kurs – osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca

f.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora,

g.
Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna Prawnego z Organizatorem,
na mocy której Organizator świadczy usługę w postaci przeprowadzenia Kursu
dla Uczestnika Kursu.
II. Zawarcie Umowy
1. Umowa na udział Uczestnika Kursu w Kursie zawierana jest pomiędzy Organizatorem, a
Opiekunem Prawnym na podstawie Regulaminu.
2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zgłoszenie dokonane przez Opiekuna Prawnego za
pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.twojrobot.pl.
3. Warunkiem zawarcia Umowy jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz
akceptacja Regulaminu.
4. Opiekunowi Prawnemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy poprzez wysłanie
w ciągu 10 dni maila z informacją o rezygnacji z Kursu, na adres mailowy info@twojrobot.pl
III. Opłata
1. Z tytułu uczestnictwa w Kursie Opiekun Prawny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Organizatora wynagrodzenia zgodnego z zamówionym Kursem.
2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie paragonu przekazywanego Opiekunowi Prawnemu w
dniu odbywania Kursu, w miejscu jego przeprowadzenia. W celu potwierdzenia uczestnictwa
Uczestnika Kursu w Kursie, Opiekun Prawny zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Organizatora
zaliczki w kwocie i w terminie wskazanych poprzez e-mail (zależnej od wynagrodzenia za dany
Kurs, jednak nie wyższej niż 40 %). Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie oznacza
rezygnację Uczestnika Kursu z Kursu.
3. Pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia Opiekun Prawny wpłaca bezpośrednio przed
Kursem Prowadzącemu Kurs.
4. Opiekun Prawny zamiast zaliczki może wpłacić całość kwoty.
5. Jeżeli Opiekun Prawny chce otrzymać fakturę za Kurs zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 5
dni od daty wpłaty zaliczki lub całości poinformować o tym Organizatora, przesyłając na adres
info@twojrobot.pl dane do wystawienia faktury.
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6. Faktury wystawiane są wyłącznie z opisem warsztaty weekendowe lub
półkolonie wakacyjne, z poziomem kursu i na życzenie imieniem i nazwiskiem
dziecka lub Opiekuna Prawnego.
7. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi, czy też Opiekunowi Prawnemu nie
przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

IV. Rezygnacja z Kursu
1. Niezależnie od postanowień pkt II ust. 4 Regulaminu, Opiekun Prawny może z własnej
inicjatywy zrezygnować z udziału Uczestnika w Kursie – w tym celu wymagane jest przesłanie
stosownego oświadczenia przez Opiekuna Prawnego na adres e-mail: info@twojrobot.pl.
2. Istnieje możliwość nieodpłatnej wymiany miejsca i daty udziału Uczestnika w Kursie , jeżeli
nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem pierwotnego Kursu Opiekun Prawny poinformuje o
tym Organizatora. W takim wypadku wpłacona zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny
kolejnego Kursu.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie, zwraca się wpłaconą kwotę zaliczki po
potrąceniu zryczałtowanych kosztów w wysokości 50 % poniesionych przez Organizatora na
przygotowanie Kursu (zapewnienie Prowadzących, sprzęt, rezerwację sali, itd.).
4. Jeżeli doszło do zapłaty całości ceny za Kurs, zwracana jest cena Kursu umniejszona o kwotę,
o której mowa w ust. 3 powyżej.
5. Istnieje możliwość zwrotu całości zaliczki w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie
jeżeli Organizator, bądź Uczestnik/Opiekun Prawny znajdzie na miejsce pierwotnego Uczestnika
innego Uczestnika. W takim przypadku zaliczka zwracana jest w całości.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt II ust. 4 Regulaminu, zaliczka
zwracana jest w całości, niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej.
7. W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora, zaliczka zwracana jest w całości, a
Uczestnik otrzymuje rabat na kolejny wybrany przez siebie Kurs w wysokości 10 % wartości
odwołanego Kursu. Wartość rabatu liczona jest od wartości Kursu, co do której zapłaty
zobowiązany był Opiekun Prawny (uwzględniającej rabaty, zniżki, promocje).
V. Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez
Uczestników Kursu w miejscu przeprowadzania Kursu czy też jakiekolwiek rzeczy, które będą w
trakcie trwania Kursu w ich posiadaniu.
2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody w związku
ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 1 powyżej.
VI. Opieka w czasie Kursu
1. W trakcie trwania Kursu Organizator, poprzez Prowadzących Kursy sprawuje opiekę nad
Uczestnikami Kursu.
2. Rolą Prowadzących Kursy jest sprawowanie opieki nad Uczestnikami. Uczestnikami opiekują
się wychowawcy i opiekunowie kolonijni, którzy są przygotowani do pracy z dziećmi.
3. Opiekun Prawny przyprowadzając Uczestnika Kursu na Kurs zobowiązany jest do podpisania
się na liście obecności potwierdzając tym samym, iż Uczestnik Kursu został na Kurs
przyprowadzony.
4. Lista obecności dostępna jest u Prowadzącego Kurs.
5. Odbierając Uczestnika Kursu po odbytym Kursie, Opiekun Prawny potwierdza ten fakt poprzez
ponowne złożenie podpisu na liście obecności.
6. Istnieje możliwość przyprowadzenia na Kurs Uczestnika Kursu przez inną osobę niż Opiekun
Prawny. W tym przypadku Prowadzący Kurs ma prawo poprosić tą osobę o dowód osobisty celem
jej identyfikacji. W takim przypadku Uczestnik Kursu po odbytym Kursie może być odebrany tylko
przez osobę, przez którą został przyprowadzony.
7. Istnieje możliwość odbioru Uczestnika Kursu przez inną osobę, niezależnie od postanowień
ust. 6 powyżej, niż Opiekun Prawny. W tym celu Opiekun prawny powinien w formie pisemnej
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upoważnić wybraną przez siebie osobę, podając jej numer PESEL i złożyć stosowne oświadczenie
Prowadzącemu Kurs przed rozpoczęciem Kursu, ewentualnie poinformować o tym fakcie
Organizatora drogą e-mailową.
8. W trakcie trwania Kursu Prowadzący Kurs odpowiada za zachowanie Uczestników Kursu.
Gdyby okazało się, iż zachowanie Uczestnika Kursu uniemożliwia prawidłowe prowadzenie Kursu
oraz stanowi zagrożenie dla innych Uczestników Kursu, Prowadzący Kursu niezwłocznie
kontaktuje się z Opiekunem Prawnym danego Uczestnika Kursu celem zabrania go z trwającego
Kursu.
9. Istnieje również możliwość, aby Uczestnik Kursu po Kursie uprawniony był do samodzielnego
opuszczenia miejsca, gdzie odbywał się Kurs. W tym wypadku Opiekun Prawny zobowiązany jest,
przy przyprowadzeniu Uczestnika Kursu na Kurs, do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia
i przekazania go Prowadzącego Kurs. Obowiązek podpisu na liście obecności istnieje w dalszym
ciągu, z tym zastrzeżeniem, że w miejscu, gdzie powinien znaleźć się podpis Opiekuna Prawnego
świadczący o tym, że odebrał on Uczestnika Kursu z Kursu, Prowadzący Kurs robi adnotację, że
Uczestnik Kursu wraca sam. Istnieje również możliwość poinformowania o tym fakcie
Organizatora drogą mailową.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Opiekunowi prawnemu nie przysługuje zwrot
kosztów poniesionych tytułem opłaty za uczestnictwo Uczestnika Kursu w Kursie.
11. W przypadku gdy Opiekun Prawny nie odbierze Uczestnika Kursu po odbytym Kursie, jak i też
w przypadku o którym mowa w ust. 8, zobowiązany on będzie do zapłaty za sprawowaną nad
Uczestnikiem Kursu opiekę w wysokości 100,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opieki
następującą po drugiej godzinie od zakończenia Kursu, bądź odpowiednio po obowiązku zabrania
Uczestnika z Kursu.
12. Opiekun Prawny jest zobowiązany do poinformowania przed Kursem o poważnych
schorzeniach Uczestnika Kursu, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych informacjach,
które ułatwią sprawowanie opieki nad Uczestnikiem Kursu.

VII. Miejsce prowadzenia Kursu
1. Kurs prowadzony jest w miejscu wskazanym przez Organizatora.
2. W wyjątkowej sytuacji, Organizator ma prawo zmiany miejsca przeprowadzenia Kursu w
obrębie miejscowości, w której miał on się pierwotnie odbyć.
3. O fakcie zmiany miejsca przeprowadzenia Kursu Organizator zawiadamia Opiekuna Prawnego
drogą e-mailową i telefoniczną na adres wskazany w trakcie procesu zawierania Umowy. Jeżeli
taka sytuacja by zaistniała Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym Opiekuna Prawnego
minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem Kursu i albo przepisać zgłoszone przez niego osoby na
Kurs w innej lokalizacji lub zwrócić w całości wpłacone pieniądze na poczet Kursu.

VIII. Wizerunek
1. Opiekun Prawny wyraża zgodę, aby w trakcie przeprowadzania Kursu Prowadzący Kurs, czy
też inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywał zdjęcia Uczestnikom Kursu celem
umieszczenia ich na swojej stronie internetowej.
2. W przypadku braku zgodny na wykorzystywania wizerunku Uczestnika Kursu, Opiekun
Prawny zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem
Kursu jednemu z obecnych na Kursie Prowadzących Kurs.
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IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin, jak i jego zmiany, obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej
Organizatora.
2. Zmiany w Regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów. W
stosunku do Opiekunów Prawnych, którzy zawarli już Umowy, obowiązują dotychczasowe
postanowienia Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku zawarcia z Opiekunem Prawnym umowy, której postanowienia różnią się od
postanowień Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawartej umowy.
5. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez właściwy sąd powszechny.
Zapraszamy serdecznie wszystkich pasjonatów robotyki.
Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012 roku
Regulamin zatwierdził właściciel firmy
,,Invention-Group”
Pan mgr inż. Bożydar Milewski
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