Imię i nazwisko dziecka .………………………….….. klasa…………………………………
telefon: ……………………………… email…………………………………………………
dzień tygodnia ……….………………………, godzina ……………………….
Informacje ogólne i regulamin projektu Academia Robotica 2020/21
1.

2.

3.

4.

Organizatorem warsztatów Academia Robotica jest Tomasz Wysocki prowadzący
działalność gospodarczą jako Wysocki.IT, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 38/20, NIP: 566 19
000 51.
Warsztaty z robotyki odbywają się w określone dni tygodnia w szkole podstawowej, do
której uczęszcza uczestnik warsztatów, w dni pracy szkoły, raz w tygodniu przez dwie
godziny lekcyjne.
Academia Robotica zapewnia cały niezbędny sprzęt, licencje, trenera, komputery
i oprogramowanie, a także spełnienie wszelkich aktualnych norm przeciwepidemicznych
związanych z COVID-19 poprzez regularną dezynfekcję sal oraz sprzętu.
Niezależnie od dni wolnych od zajęć w szkole koszt warsztatów wynosi ….. zł miesięcznie,
płatne do końca danego miesiąca.

Nr rachunku do wpłat: 36 1140 2004 0000 3702 7829 2372, w treści przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko dziecka, klasa i dzień tygodnia, w który dziecko uczęszcza na zajęcia (np. Jan
Kowalski, klasa 3a, poniedziałek).
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Jeśli dziecko uczestniczyło choćby w jednych zajęciach w miesiącu rodzic jest zobowiązany
uiścić opłatę za cały miesiąc warsztatów.
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, warsztaty w danym dniu przepadają.
Warsztaty, które nie odbyły się z winy Organizatora zostaną odrobione w innym terminie.
O wcześniejszym terminie rezygnacji z zajęć Academia Robotica rodzic zobowiązany jest
powiadomić Organizatora SMSem pod nr 511-467-051, do końca miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym dziecko już nie będzie uczestniczyło w warsztatach. SMS winien zawierać
imię i nazwisko dziecka, szkołę, klasę i dzień tygodnia, w którym dziecko uczestniczy w
zajęciach oraz słowo „wypisuję”. (np. Jan Kowalski, SP1, 3A, poniedziałek, wypisuję)
Uczestnikowi warsztatów Academia Robotica nie wolno samowolnie opuścić terenu szkoły,
w której odbywają się zajęcia.
Uczestnik ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych
Uczestników i ich przekonań. W szczególności niedozwolone jest wyrażanie się
w sposób obrażający innych Uczestników zajęć.
W przypadku umyślnego uszkodzenia cudzego mienia przez Uczestnika rodzice
(opiekunowie) ponoszą koszty jego naprawy.
Uczestnik warsztatów proszony jest o natychmiastowe zgłaszanie trenerowi spraw, które
wymagają interwencji, w szczególności dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa swojego i
innych Uczestników.
W przypadku złego samopoczucia Uczestnika należy niezwłocznie poinformować o tym
trenera.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe
pozostawione przez Uczestników podczas trwania warsztatów.
15. Udział w warsztatach odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica bądź prawnego opiekuna.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników postępowania przed i po
zakończonych warsztatach w danym dniu, a także za Uczestników nieobecnych na zajęciach.
16. Wszystkie ważne informacje dostępne są na stronie: www.robotica.edu.pl.
17. Polityka Prywatności Danych Osobowych, Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcja
Zarządzania Systemem Informatycznym znajduje się u pełnomocnika Organizatora w Płocku
przy ul. Synagogalnej 4/17.
18. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
19. Rodzic wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz kręcenie filmików z warsztatów, na których jest
obecne jego dziecko i zamieszczanie ich na stronie internetowej www.robotica.edu.pl bądź
portalach społecznościowych.
20. Integralny załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi Zgoda na udział w zajęciach wraz z
oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka celem zapobiegania i przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje:
1. Upomnienie ustne dziecka w obecności grupy przez trenera.
2. Powiadomienie rodziców (opiekunów) o nieodpowiednim zachowaniu.
3. Wykluczenie z zajęć.
OŚWIADCZENIE:
Ja, ……………………………………………….. oświadczam, że:
zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję moje dziecko do jego przestrzegania.

Płock, dnia …..……………………. 2020 r.

………………………………………………..
OŚWIADCZENIE

Ja, ……………………………………………….. oświadczam, że zgadzam się na samodzielny
powrót mojego dziecka do domu po warsztatach Academia Robotica.

Płock, dnia …..……………………. 2020 r.

………………………………………………..

