Regulamin
kursu z podstaw programowania w języku c++
z elementami robotyki
(data aktualizacji 01.07.2019r.)

I. Postanowienia ogólne
a) Organizator: TOMARO Grzegorz Tomiak, ul. Szmaragdowa 8, 34-120 Roczyny
NIP: 5512489633,
Numer konta: 22 1050 1100 1000 0091 2831 9820,
Adres strony internetowej: www.tomaro-robot.pl,
E - mail: tomaro.robot@gmail.com.
b) Uczestnik: osoba zgłoszona na kurs przez Opiekuna.
c) Opiekun: osoba będąca rodzicem lub prawnym opiekunem Uczestnika bądź osoba
przez nich uprawniona.
d) Umowa: umowa zawarta między Opiekunem a Organizatorem kursu, na mocy której
świadczona jest usługa przeprowadzenia kursu.
II. Zgłoszenie, zawarcie umowy
a) Zgłoszenia można dokonać poprzez jedną z form:
- wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.tomaro-robot.pl,
- napisanie maila na adres: tomaro.robot@gmail.com,
- wysłanie wiadomości sms.
b) Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko Opiekuna,
- imię i nazwisko Uczestnika wraz z nazwą szkoły, do której uczęszcza.
c) Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie umowy przez Opiekuna i Organizatora
kursu oraz dokonanie wpłaty na konto z odpowiednim tytułem przelewu.
d) Opiekun powinien sprawdzić poprawność danych widniejących na umowie.
III. Rozwiązanie umowy
a) Opiekun może zrezygnować z uczęszczania na kurs Uczestnika poprzez jedną z form:
- wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.tomaro-robot.pl,
- napisanie maila na adres: tomaro.robot@gmail.com,
- wysłanie wiadomości sms.
Nadpłacone pieniądze za przyszłe zajęcia nie będą zwracane.

b) Organizator ma prawo odwołać pojedyncze zajęcia. Opiekun zostanie o tym
poinformowany za pomocą wiadomości sms lub maila. Absencja Organizatora
zostanie uwzględniona przy płatności za kurs w następnym miesiącu (koszt zajęć
będzie wtedy pomniejszony o liczbę godzin nieobecności Organizatora).
c) Organizator ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku nieprzestrzegania
regulaminu kursu przez Uczestnika lub Opiekuna. W takiej sytuacji Organizator kursu
zwróci

równowartość

(przelew

na

wskazane

konto)

za

niezrealizowane,

a przedpłacone zajęcia w danym miesiącu rozliczeniowym.
d) Organizator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez podania
przyczyny. W takiej sytuacji Organizator zwróci równowartość (przelew na wskazane
konto) za niezrealizowane, a przedpłacone zajęcia w danym miesiącu rozliczeniowym.
IV. Realizacja umowy
a) Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi 60 minut.
b) Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.
c) Koszt pojedynczych zajęć to 35 złotych brutto bez dodatkowych opłat.
d) Opłatę za kurs należy uiścić za miesiąc z góry. Będzie ona uzależniona od ilości
spotkań.
e) W przypadku nieobecności Uczestnika na kursie Organizator nie jest zobowiązany
do zwrotu pieniędzy.
V. Udział w kursie
a) Niepełnoletni uczestnik kursu bierze udział w zajęciach za zgodą i na wniosek
Opiekuna.
b) Opiekun jest odpowiedzialny za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika,
przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
c) Uczestnik jest zobowiązany stosować się do poleceń Organizatora kursu.
d) Uczestnik naruszający regulamin może zostać usunięty z kursu. W takim przypadku
Organizator nie zwraca środków za pozostałą część kursu.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (m.in. przedmioty wartościowe,
pieniądze) pozostawione przez Uczestników podczas trwania zajęć.
f) Organizator sprawuje opiekę na Uczestnikiem od momentu rozpoczęcia zajęć do ich
zakończenia, co jest równoznaczne z opuszczeniem przez Uczestnika sali, w której
odbywają się zajęcia.
g) Harmonogram spotkań zostanie ustalony przez Organizatora kursu i zamieszczony
na stronie internetowej: www.tomaro-robot.pl i profilu facebookowym.

VI. Postanowienia końcowe
a) Przystąpienie

Uczestnika

do

kursu

prowadzonego

przez

Organizatora

jest

równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
b) Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie kursu Organizator wykonywał zdjęcia
Uczestnikom

w

celu

umieszczenia

ich

na

swojej

stronie

internetowej:

www.tomaro-robot.pl bądź profilu facebookowym. W przypadku braku zgody
Opiekun powinien złożyć oświadczenie przed przystąpieniem Uczestnika do kursu
poprzez jedną z form:
- wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.tomaro-robot.pl,
- napisanie maila na adres: tomaro.robot@gmail.com,
-pisemnie.
c) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

