Załącznik do „Formularza zgłoszeniowego”
„Regulamin odpłatnych warsztatów eduPunkt Centrum Nowej Edukacji”
1. Organizatorem warsztatów z robotyki, zwanych dalej Warsztatami jest firma eduPunkt
Centrum Nowej Edukacji z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieskiego 6 lok. 15, 02-957, NIP
951-193-38-55, REGON 142260857, zwana dalej Organizatorem.
2. Udział w warsztatach jest możliwy po przesłaniu wypełnionego formularza
zgłoszeniowego do Organizatora (z podpisem opiekuna dziecka) oraz po dokonaniu wpłaty
należności za udział w Warsztatach na konto i w terminie wskazanym w formularzu
zgłoszeniowym.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zarezerwowaniem przez
Organizatora miejsca na Warsztatach dla osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz ewentualnych
osób dodatkowych w liczbie wskazanej w zgłoszeniu (w tym niepełnoletnich).
4. Wysyłając zgłoszenie udziału w Warsztatach, Uczestnik akceptuje warunki udziału w
Warsztatach i zawiera wiążącą umowę̨ z Organizatorem.
5. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w Warsztatach w terminie
podanym w formularzu zgłoszeniowym przesłanym przez Organizatora. Nieuiszczenie opłaty
w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z udziału w
Warsztatach.
6. Po otrzymaniu płatności Organizator wystawi rachunek i przekaże go Uczestnikowi
podczas Warsztatów.
7. Wpłaty należy dokonać na konto: 81 1950 0001 2006 0128 4889 0002, Idea Bank,
eduPunkt Centrum Nowej Edukacji, ul. Sobieskiego 6 lok. 15, 02-957 Warszawa.
8. Uczestnik może zrezygnować z Warsztatów, przesyłając informację o rezygnacji na adres
e-mail: biuro@edupunkt.com.pl
9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Warsztatach już opłaconych najpóźniej w
terminie 4 dni kalendarzowych od planowanego rozpoczęcia Warsztatów, zgłaszający
otrzymuje zwrot całości dokonanej wpłaty.
10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Warsztatach już opłaconych w terminie
krótszym niż 4 dni kalendarzowe od planowanego rozpoczęcia Warsztatów, Organizator nie
dokonuje zwrotu opłaty, jednakże może być ona przeznaczona do późniejszego
wykorzystania przez Uczestnika, tj. zaliczona na poczet opłaty za udział Uczestnika w innym
wydarzeniu organizowanym przez Organizatora, w ciągu 3 miesięcy od dnia uiszczenia
wpłaty.
11. Organizator nie dokonuje zwrotów należności za udział w Warsztatach, w przypadku gdy
Uczestnik / Uczestnicy nie pojawią się na Warsztatach.
12. Zapisując dziecko na zajęcia, oświadczają Państwo, iż zostali poinformowani, że prawa
autorskie do programów i gier powstałych na zajęciach należą do eduPunkt Centrum Nowej
Edukacji.
13. EduPunkt Centrum Nowej Edukacji ma prawo do wykorzystywania w.w. materiałów na
swoich stronach internetowych oraz w materiałach służących popularyzacji działań w
zakresie prowadzonej przez siebie działalności, ich utrwalania, powielania i
rozpowszechniania, w tym przez inne osoby na zlecenie eduPunkt Centrum Nowej Edukacji.
14. EduPunkt Centrum Nowej Edukacji gromadzi dokumentację fotograficzną prowadzonych
warsztatów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
dziecka, także z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach, prosimy o przesłanie
podpisanego oświadczenia na adres biuro@edupunkt.com.pl.

