REGULAMIN WARSZTATÓW SZYCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ROK SZKOLNY 2021/2022
1. Organizatorem warsztatów szycia jest Akademia Szycia prowadzona przez firmę ENEKA Ewelina
Szubartowska Rzepnowo 42b 74-200 Pyrzyce. Miejsce prowadzenia warsztatów: Szczecin,
ul. Parkowa 2/2.
Kontakt telefoniczny: 796210250, kontakt mailowy: warsztaty@akademiaszycia-szczecin.pl
2. Warsztaty prowadzone są w sposób ciągły od września 2021r. do czerwca 2022 r. Warunkiem
udziału dziecka w zajęciach jest:
- wysłanie zgłoszenia mailowego, zapis telefoniczny lub smsowy, bądź przez profil na Facebooku.
Potwierdzeniem zapisu jest otrzymanie od Akademii Szycia maila z potwierdzeniem zapisu.
- dziecko musi mieć ukończone 8 lat
- akceptacja niniejszego Regulaminu
- podpisania oświadczenia COVID-19
3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uiszczenie opłaty za zajęcia do 5-go danego miesiąca
na wskazany w mailu rachunek. Przy braku płatności dłuższej niż 10 dni uczestnictwo dziecka zostaje
wstrzymane.
4. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem, którzy Rodzice otrzymują do 25-go
poprzedniego miesiąca. Grupy liczą maksymalnie 4 osoby. Na każdym spotkaniu podczas przerwy
dzieci mają do dyspozycji wodę. Dzieci mają prawo do korzystania z całego wyposażenia Akademii
dostępnego na danych zajęciach, wyboru materiałów oraz dodatków, wykrojów. Na życzenie wykroje
są udostępniane dzieciom.
5. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach jest możliwe ich odrobienie w innej grupie we
wskazanym przez Akademię terminie. Prośba o odrobienie powinna być wysłana mailem. Zajęcia
nieodbyte przez dziecko nie podlegają zwrotowi pieniężnemu. Nieobecności zgłaszamy w możliwie
najszybszym czasie, najlepiej drogą smsową. Niezgłoszona nieobecność nie podlega odrobieniu. W
przypadku nieprzybycia na odrabiane zajęcia bez uprzedzenia, zajęcia uznaje się za odbyte.
6. W nagłych przypadkach (np. choroba Trenera/brak prądu itp.) zajęcia mogą zostać
odwołane/przełożone. Rodzice będą informowani smsowo o takich sytuacjach.
7. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie miesiąca kwota wpłacona za dany miesiąc nie podlega
zwrotowi.
8. Na zajęciach przebywają wyłącznie dzieci wraz z Trenerem. Po zakończonych zajęciach dzieci są
odbierane przez Rodziców. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego odbierania dzieci
z zajęć. Wyjątkiem są dzieci, które posiadają zgodę na samodzielny powrót do domu.

9. Dzieci podczas zajęć zobowiązują się zachowywać kulturalnie i bezpiecznie. W przypadku rażącego
łamania zasad bezpiecznej pracy, w tym nie wykonywania poleceń Trenera, Trener może przerwać
zajęcia i zgłosić zaistniałą sytuację Rodzicowi.
10. W przypadku złego samopoczucia dziecka (gorączka, kaszel, duszności itp.) Rodzic, którego numer
został podany w danych kontaktowych, zostanie natychmiast zawiadomiony o stanie dziecka i
konieczności jego odbioru z zajęć.
12. Za szkody na terenie Akademii powstałe w wyniku celowego działania Dziecka, Rodzic ponosi
pełną odpowiedzialność finansową.
13. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione na
jej terenie.
14. Zapisanie dziecka na warsztaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Akademię w celach informacyjnych oraz na publikacje materiałów
dokumentujących zajęcia na stronie www.akademiaszycia-szczecin.pl oraz na stronie Akademii na
portalu Facebook. Dane i zdjęcia nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. W każdej
chwili Rodzic może zgłosić chęć usunięcia danych osobowych oraz zdjęć.
15. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do właściciela – Eweliny
Szubartowskiej (telefon: 796210250, mail: warsztaty@akademiaszycia-szczecin.pl).

