
REGULAMIN WARSZTATÓW 

 

I. Definicje 

1. Poniżej użyte wyrażenia w niniejszym Regulaminie, oznaczają: 

a. Kurs/Warsztat - usługa realizowana przez Organizatora polegająca na 

prowadzeniu zajęć z budowy i programowania robotów 

b. Uczestnik Kursu/Uczestnik - osoba w wieku od 5 do 16 lat, zgłoszona na Kurs 

przez swojego Opiekuna Prawnego 

c. Organizator – DANE faktycznego organizatora – będący franczyzobiorcą spółki 

Robocreator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

d. Opiekun Prawny – rodzic bądź inny prawny opiekun Uczestnika Kursu, 

e. Prowadzący Kurs – osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio 

prowadząca Kurs, 

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. Zapis dokonywany za pośrednictwem strony twojrobot.pl (której właścicielem jest 

Robocreator sp. z o.o.) stanowi wyłącznie wyrażenie chęci udziału w danym Kursie. 

Wraz z dokonaniem zapisu, Opiekun Prawny nie dokonuje żadnych wpłat. 

2. Umowa na udział Uczestnika Kursu w Kursie zawierana jest pomiędzy Organizatorem, 

a Opiekunem Prawnym. 

3. Do zawarcia Umowy dochodzi po nawiązaniu kontaktu przez Organizatora z 

Opiekunem Prawnym. Umowa ma formę pisemną. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania danego Kursu, gdy liczba osób 

złożonych do wzięcia w nim udziału jest niewystarczająca. Decyzja w tym zakresie 

podejmowane są arbitralnie przez Organizatora. 

 

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 może być jednorazowo, w dwóch ratach, bądź w ratach 

miesięcznych – w przypadku Kursów  semestralnych i całorocznych. 

3. Po zawarciu Umowy Opiekunowi Prawnemu nie przysługują żadne rabaty i promocje 

oferowane w późniejszym terminie.                                                         

 

IV. 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. 

 

  

 

V. Opieka  w czasie Kursu 

1. W trakcie trwania Kursu Organizator, poprzez Prowadzących Kursy sprawuje opiekę 

nad Uczestnikami Kursu. 

2. 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. 

3. 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. 

                                                                            

VI. 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. 

 

VII. Dane osobowe 

1. Dane osobowe Opiekunów Prawnych i Uczestników przetwarzane są przez 

Robocreator i Organizatora zgodnie z klauzulą informacyjną. 

2. Robocreator przetwarza dane wyłącznie w celach statystycznych. 

3. Organizator przetwarza dane w celu świadczenia usług objętych Umową. 

 

VIII. 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 Prawny 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. 

 


