
REGULAMIN  WARSZTATÓW

W KLUBIE TALENTÓW „PLANETA” 

1. Regulamin dotyczy warsztatów organizowanych przez ProgressMakers GSD wpisaną  

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  

NIP 693-113-99-73, REGON 390417605,  

adres: Stasi Las, ul. Jutrzenki 16, 05-140 Serock,   

e-mail: planeta@strefaodkrywcy.pl,  

numer telefonu: (+48) 69 44 22 007 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika 

właściwego operatora), zwaną dalej Organizatorem. 

2. Zajęcia organizowane są pod marką Klub Talentów „Planeta”, w zakresie  

i terminach opisanych szczegółowo w Programie i Harmonogramie Warsztatów. 

3. Regulamin  obowiązuje  wszystkich  niepełnoletnich  uczestników  warsztatów  organizowanych  

w Klubie Talentów „Planeta”, zwanych dalej Uczestnikami. 

4. W  czasie  warsztatów  Uczestnicy  pozostają  pod  opieką  autorów  programów  warsztatów, 

animatorów zajęć, trenerów sportowych, edukatorów, określanych w niniejszym Regulaminie 

wspólnym pojęciem Opiekunów. 

5. Rezerwacji  miejsca  na  warsztatach  może  dokonać  rodzic  lub  prawny  opiekun  Uczestnika 

zwany dalej Zgłaszającym, poprzez dostarczenie Organizatorowi wypełnionej Karty 

Zgłoszenia.  

6. Rezerwacja miejsca na warsztatach oznacza akceptację programu zajęć. 

7. Warunkiem wpisania dziecka na Listę Uczestników warsztatów w Klubie Talentów „Planeta” 

jest  wypełnienie  Karty  Uczestnika  oraz  uiszczenie  opłaty  za  wybrane  zajęcia  przed  ich 

rozpoczęciem. 

8. Po przyjęciu Karty Zgłoszenia Organizator potwierdzi Zgłaszającemu pocztą elektroniczną na 

wskazany  przez  Zgłaszającego  adres,  udział  Uczestnika  w  warsztatach  oraz  przypisane 

terminy zajęć. 

9. Uczestnicy warsztatów mają zapewnioną opiekę w czasie zajęć. Opieka nad Uczestnikami po 

zajęciach wymaga odrębnych uzgodnień pomiędzy Zgłaszającymi, a przedstawicielami 

Organizatora.  

10. Jeżeli Uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć w którychkolwiek zajęciach w ramach 

odbywanego  cyklu,  przysługuje  mu  możliwość  odbycia  dodatkowych  zajęć  z  inną  grupą 

realizującą ten sam program, w ramach dostępności miejsc w innej grupie. 

11. Zgłaszający wnosi opłatę za wybraną liczbę zajęć   wykupując karnet, który uprawnia do udziału 

  w  warsztatach.  Termin ważności karnetu określa data na karnecie.  Opłaty  dokonuje  się

przelewem  na  mBiznes  konto  44  1140  2004  0000  3802  3898  0698 przed rozpoczęciem  

12. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora lub z powodu zbyt małej 

liczby  Uczestników  Organizator  odwołuje  dany  warsztat  tematyczny  i  zwraca  Zgłaszającym 

całość wpłaconej kwoty. 

warsztatów. 



 

 

13. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom warsztatów należytego 

bezpieczeństwa. 

14.  Programy warsztatów mają charakter ramowy. Organizator zastrzega sobie prawo 

wprowadzania zamian w programie warsztatów w związku z dynamiką pracy grupy 

uczestników oraz ich specjalnymi potrzebami. 

15. Zgłaszający lub upoważniona przez niego osoba zobowiązany jest do osobistego 

przyprowadzenia dziecka każdego dnia zajęć do Opiekuna warsztatów i osobistego 

powiadomienia Opiekuna o odbiorze dziecka po zakończeniu zajęć. 

16. Uczestnicy są odbierani przez Zgłaszających lub osoby przez nich upoważnione w pisemnym 

oświadczeniu. 

17. Uczestnik warsztatów powinien stosować się do wskazówek Opiekunów dotyczących 

organizacji i realizacji programu warsztatów. 

18. Zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy bez zgody Opiekuna. 

19. Za szkody spowodowane przez Uczestnika warsztatów odpowiada finansowo Zgłaszający. 

20. Poważne lub powtarzające się przypadki złamania zasad Regulaminu takich jak: 

a. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

b. stosowanie się do poleceń Opiekunów, 

c. zakazu aroganckiego zachowywania się w stosunku do Opiekunów lub innych 

Uczestników, 

d. zakazu oddalania się od grupy bez zezwolenia Opiekunów, 

skutkują wykreśleniem z Listy Uczestników warsztatów, co jest równoznaczne  

z  zakończeniem  udziału  Uczestnika  w  warsztatach  i  następuje  bez  zwrotu  kosztów 

poniesionych przez Zgłaszającego. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez Uczestników przedmioty, takie 

jak:  plecaki,  rzeczy  osobiste,  ubrania,  telefony  komórkowe  i  inne  urządzenia  elektroniczne. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek udziału 

w  zajęciach  (np.  zabrudzenie  ubrań).  Zgłaszający  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  dziecku 

odpowiedniego stroju dostosowanego do pogody oraz zajęć odbywających się w danym dniu. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

23. Zgłaszający, akceptując warunki niniejszego Regulaminu, wyraża, zgodnie  

z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883 z późn. 

zm.), zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika 

zawartych w Karcie Uczestnika wyłącznie w celach związanych z działalnością Organizatora 

adresowaną  do  Uczestników.  Dane  osobowe  Zgłaszającego  jak  i  Uczestnika  nie  mogą  być 

udostępnione podmiotom trzecim. 

24. Niniejszy regulamin obowiązuje od 30 sierpnia 2018 roku. 
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