Regulamin uczestnictwa
w warsztatach organizowanych
przez Ale Zjawa Aleksandra Waliczek
Postanowienia ogólne
1.
Organizatorem zajęć jest firma Ale Zjawa Aleksandra Waliczek, ul. Kręta 185, 43-374 Buczkowice, NIP
937 250 93 25.
2.
Zapisanie się na zajęcia organizowane przez firmę Ale Zjawa Aleksandra Waliczek jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu.
3.
Osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
4.
W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
5.
Ale Zjawa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie i w dowolnym jego punkcie.
6.
Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na zajęciach.
Zapisy
1.
Na zajęcia należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
 telefonicznie: 507 209 606,
 drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres alezjawa@gmail.com lub przez wiadomość prywatną
za pośrednictwem fanpage’a www.facebook.com/AleZjawa ,
 osobiście podczas zajęć.
2.
Należy przy zapisie podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz określić zajęcia, na które dokonywany
jest zapis, a także imię i wiek dziecka, z którym opiekun będzie uczestniczył w zajęciach.
3.
Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu
z terminowym opłaceniem zajęć.
Płatności za zajęcia i nieobecności na zajęciach dla DZIECI
1.
Płatności za zajęcia dla dzieci dokonujemy z góry za wybrany miesiąc. Istnieje możliwość opłacania zajęć
każdorazowo podczas zajęć we wszystkich grupach.
2.
Opłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi.
3.
W przypadku uzasadnionej (choroba, wypadki losowe, planowy wyjazd), dłuższej niż dwa tygodnie,
nieobecności na zajęciach karnet może zostać wydłużony. Przedłużenie karnetu jest możliwe tylko
w przypadku zgłoszenia zaistniałej sytuacji w ciągu 3 dni od daty pierwszej nieobecności.
4.
W przypadku krótszych niż dwa tygodnie, w tym jednorazowych nieobecności zostaje potrącone po 5 zł
za każde niezrealizowane zajęcia, na które był wykupiony karnet. Pozostała kwota zostaje zaliczona na
poczet kolejnego karnetu.
5.
W przypadku rezygnacji z zajęć wcześniej opłaconych, Ale Zjawa nie dokonuje zwrotu.
6.
Odpłatność za zajęcia w roku szkolnym 2018/19 wynosi odpowiednio:
a) warsztaty „Ale Dzidziuś!”
 wejście jednorazowe 25 zł
 karnet – liczba zajęć w miesiącu pomnożona przez 20 zł
b) warsztaty „Ale dziecko! Ale mama!”
 wejście jednorazowe 30 zł
 karnet – liczba zajęć w miesiącu pomnożona przez 25 zł
Zasady korzystania z zajęć:
1.
Wykupiony karnet jest czasowy, co oznacza, że ważny jest w miesiącu, na który został wykupiony.
2.
Na jeden karnet może wejść jedno dziecko ze swoim opiekunem..
3.
„Ale Zjawa” zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia w uzasadnionych
przypadkach.
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4.
5.

Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do zakupu karnetu w danym miesiącu
od następnych warsztatów.
„Ale Zjawa” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, gdy ilość osób zainteresowanych jest niższa niż
wymagany limit dla grupy.

Rozpoczęcie warsztatów
1.
Planowany (przypuszczalny) termin rozpoczęcia zajęć określony jest w grafiku zajęć. „Ale Zjawa” zastrzega
sobie prawo do zmiany planowanego terminu startu grupy lub zmiany dni i godzin oraz instruktora grupy, która
już rozpoczęła zajęcia.
2.
O terminie rozpoczęcia zajęć „Ale Zjawa” informuje osoby zapisane do danej grupy. Informacja przekazywana
jest telefonicznie lub wiadomością SMS, a także za pośrednictwem plakatu na fanpage’u
www.facebook.com/AleZjawa
Odwołanie, przesunięcie zajęć lub rozwiązanie grupy
1.
W przypadku niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji
instruktora prowadzącego grupę lub z innych powodów niezależnych od „Ale Zjawy”, „Ale Zjawa” zastrzega
sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy.
2.
W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:
 zwrotu pełnej kwoty wpłaconej za zajęcia,
 wykorzystania wejścia w ramach innych zajęć.
Bezpieczeństwo
1.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
2.
Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć „Ale Zjawy”, każdy uczestnik zobowiązany jest
do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do zajęć.
3.
Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego grupę.
4.
Na salę warsztatową można wejść wyłącznie w obuwiu zamiennym lub skarpetach, jeśli nie ma ku temu
przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.
5.
„Ale Zjawa” nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje)
powstałe podczas warsztatów.
6.
Przed wykupieniem wejścia na warsztaty, każdy klient powinien we własnym zakresie skontrolować stan
zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych.
7.
„Ale Zjawa” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione
w salach lub na korytarzach (np. ubrania).
Pozostałe postanowienia
1.
Za szkody powstałe w wyniku celowego działania lub niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali pełną
odpowiedzialność finansową ponosi opiekun prawny.
2.
Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, które przyszły
na warsztaty, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach.
3.
W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują ogólne przepisy prawa. Kwestie
te należy zgłaszać do właściciela firmy Ale Zjawa Aleksandra Waliczek.
4.
Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz nagrywania, filmowania i fotografowania bez wiedzy i zgody
instruktora.
5.
Biorąc udział w zajęciach, uczestnik wyraża zgodę na publikacje materiałów dokumentujących zajęcia
na stronie www.alezjawa.pl oraz na fanpage’ach Ale Zjawy na portalu Facebook oraz Instagram.
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