Regulamin zajęć grupowych
realizowanych w Gesty i Słowa – Stefania Wróblewska
z dnia 29.12.2021 roku

§1.
OKREŚLENIE REGULAMINU

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez
Gesty i Słowa – Stefania Wróblewska (dalej jako „Organizator”) z siedzibą przy ulicy Stanisława
Staszica 6/8, 80-262 Gdańsk, posiadającej nr NIP: 7451797174, REGON: 366428846.
§2.
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Na zajęcia grupowe (dalej jako „Zajęcia”) przyjmowane są wcześniejsze zapisy.

W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane, czyli dziecko (zwane dalej
„Uczestnikiem”) z rodzicem lub prawnym opiekunem (dalej jako „Opiekun”)
(nieobowiązkowo).
2. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez

rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika oraz terminowe opłacanie należności.
3. Uczestnik oraz Opiekun zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego

Regulaminu oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Prowadzących zajęcia
w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywają się zajęcia.
4. Minimalną liczbę Uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla

danej grupy zajęciowej ustala Organizator – aktualnie wynosi ona 3 Uczestników.
5. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć poniżej ustalonego minimum może skutkować

likwidacją grupy zajęciowej.
6. Organizator ma prawo wyznaczyć inny czas, termin i miejsce odbywania zajęć, bądź

odwołać zajęcia, o czym poinformuje Opiekunów telefonicznie lub za pośrednictwem
wiadomości SMS.
7. Opłata za odwołane zajęcia przez Organizatora przechodzi na kolejny miesiąc

kalendarzowy.

8. Uczestnik oraz Opiekun, uczestniczący w Zajęciach zobowiązani są do zmiany obuwia.

Uczestnik powinien posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy
oraz buty na zmianę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia
i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
9. Uczestnik oraz Opiekun, uczestniczący w Zajęciach zobowiązani są do przychodzenia

na zajęcia punktualnie.
10. Osoba prowadząca zajęcia (dalej jako „Prowadzący”) ma prawo poprosić opiekunów o

opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi
to efektywność terapii.
§3.
PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
1. Opłaty za Zajęcia należy wnosić na konto bankowe Organizatora z góry najpóźniej do 5

dnia miesiąca. Uczestnicy otrzymują pierwszego dnia roboczego miesiąca fakturę na
adres e-mail umieszczony w formularzu zgłoszeniowym.
2. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie jest zwracana.
3. Kwota za jedne zajęcia grupowe 45 minutowe to 35 złotych brutto. Opłata jest

naliczana w oparciu o przewidywaną ilość zajęć w miesiącu (wyłączając dni wolne od
pracy, zajęć dydaktycznych, itp.).
4. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie, Prowadzący ma prawo odmówić

przeprowadzenia Zajęć.
§4.
NIEOBECNOŚCI I REZYGNACJA
1. W przypadku nieobecności na Zajęciach, nie ma możliwości skorzystania z Zajęć

w późniejszym terminie i opłata za zajęcia nie przechodzi na następny tydzień.
2.

W szczególnych przypadkach (np. choroba dziecka) jest możliwość odstąpienia zajęć
innemu dziecku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wówczas prosimy
o podanie imienia i nazwiska dziecka, które stawi się na zajęcia w zastępstwie.

3.

W przypadkach nagłej nieobecności Uczestnika (np. z powodu choroby) ze względów
czasowych,

nie

ma

możliwości

przyjęcia

na

zajęcia

innego

dziecka,

w związku z tym zajęcia przepadają i opłata nie przechodzi na następny tydzień.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w danych Zajęciach Opiekun zobowiązani są

powiadomić o tym fakcie Prowadzącego w formie pisemnej (mail lub pismo).
5.

Rezygnacja z Zajęć następuje z końcem kolejnego miesiąca kalendarzowego od
momentu złożenia pisma o rezygnacji.
§6.
ZAPISY KOŃCOWE

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie.

2. Regulamin wydawany jest wszystkim Uczestnikom Zajęć.
3. Wszelkie pytania, wątpliwości, sugestie podczas trwania terapii proszę kierować do

Organizatora - Stefanii Wróblewskiej – 508 330 349.

