REGULAMIN
1.

Pracownia „Cuda Wianki – zajęcia twórcze” zobowiązuje się zorganizować zajęcia gier planszowych dla dzieci,
w grupie od 8 do 12 osób (w przypadku grupy mniejszej niż 8 osób pracownia może podjąć decyzję o zamknięciu grupy).
Zajęcia trwają 1,5 godz. i będą odbywały się na terenie szkoły w dniu i o godzinie podanej przez prowadzącego.
2. Zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu zajęć i dobrej jakości
materiałów.
3. Pracownia „Cuda Wianki – zajęcia twórcze” zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej i
audiowizualnej oraz do jej wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy.
4. Opłata za zajęcia jest opłatą ryczałtową o stałej miesięcznej wysokości.
5. W przypadku gdyby z różnych powodów ilość zajęć w miesiącu była mniejsza niż trzy, wtedy opłata za dany miesiąc
wynosi 50% wysokości opłaty (dotyczy płatności rozliczanych miesięcznie).
6. W dni wolne od zajęć dydaktycznych zajęcia się nie odbywają.
7. Pracownia zastrzega sobie możliwość jednorazowego odwołania zajęć z przyczyn losowych, które nie podlegają
zwrotowi.
8. Wyklucza się zwrot opłat za zajęcia z powodu pojedynczych nieobecności (dotyczy to również nieobecności
usprawiedliwionych).
9. Opuszczenie zajęć z powodu choroby przez 3 tygodnie i więcej po zgłoszeniu prowadzącemu jest rozliczane wg. ustaleń
indywidualnych.
10. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć z miesięcznym wyprzedzeniem. Opłata wniesiona kwartalnie jest wówczas
zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych zajęć.
11. Niedotrzymanie terminu płatności może spowodować zawieszenie udziału w zajęciach. Uczestnik może ponownie
korzystać
z zajęć po okazaniu dowodu wpłaty za miesiąc zaległy i bieżący.
12. Opłata za zajęcia jest opłatą ryczałtową o stałej miesięcznej wysokości (październik-czerwiec)

Opłata miesięczna:
70 zł płatnych do 5-go dnia każdego miesiąca
Opłata kwartalna:
Opłata za I kwartał (X, XI, XII) - 205 zł płatne do 5 X
Opłata za II kwartał (I, II, III) - 205 zł płatne do 5 I
Opłata za IIII kwartał (IV, V, VI) - 205 zł płatne do 5 IV
Opłata semestralna:
Opłata za I semestr (X-II) - 305 zł płatne do 5 X
Opłata za II semestr (III-VI) – 305 zł płatne do 5 III
Rodzeństwu przysługuje rabat 10% na drugie dziecko.
Płatności należy dokonywać na podane poniżej konto.
W tytule przelewu proszę o podanie nazwiska dziecka i nazwy placówki
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