
 

Regulamin zajęć „Między Kropkami” 

Między Kropkami Piotr Mikiciuk jest firmą edukacyjną organizującą regularne, odpłatne zajęcia pozalekcyjne 
dla dzieci i dorosłych ciekawych świata. Na zajęciach prowadzonych przez doświadczonych animatorów 
rozbudzamy i podtrzymujemy tę ciekawość poprzez eksperymenty związane z różnymi dziedzinami nauki. 

Niniejszy regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć. Dotyczy on wszystkich zajęć 
popołudniowych organizowanych przez Między Kropkami Piotr Mikiciuk zwaną dalej „Szkołą”. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez 
uczestnika zajęć (zwanego dalej „Uczniem”), a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub 
opiekuna prawnego (zwanego dalej „Rodzicem”). Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu. 

I. Organizacja zajęć 

1. Zajęcia są organizowane w trybie semestralnym zgodnym z aktualnym kalendarzem roku szkolnego 
MEN. Szczegółowy harmonogram zajęć jest umieszczony na stronie internetowej miedzy.kropkami.pl 

2. Zajęcia są prowadzone przez pedagogów mających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w 
realizowaniu podobnych zajęć. 

3. Zajęcia odbywają się w grupach 10 osobowych, w odpowiednim dla Uczniów przedziale wiekowym. 
4. Każda grupa ma przypisanego jednego opiekuna na cały semestr. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany 

opiekuna z ważnych powodów organizacyjnych. 
5. Jeżeli z przyczyn losowych przypisany opiekun nie może prowadzić zajęć Szkoła zobowiązana jest 

zorganizować zastępstwo. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zastępstwa Szkoła 
zorganizuje zajęcia w innym, uzgodnionym z Rodzicami terminie. 

6. Jeżeli duża część Uczniów z grupy nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach w jednym z terminów z 
harmonogramu Szkoła w porozumieniu z Rodzicami może zorganizować zajęcia zastępcze w innym 
terminie. 

II. Rejestracja, opłaty i zniżki 

1. Podstawą udziału w zajęciach Szkoły jest wypełnienie przez Rodzica formularza zgłoszeniowego 
umieszczonego na stronie miedzy.kropkami.pl. 

2. Rejestracja nie stanowi gwarancji przeprowadzenia przez Szkołę zajęć. Potwierdzenie utworzenia 
grupy i rozpoczęcia zajęć zostanie przesłane Rodzicom wraz z wystawioną za zajęcia fakturą na adres 
e-mail podany w formularz rejestracyjnym. 

3. Każdy Uczeń ma prawo do uczestniczenia w jednych zajęciach pokazowych raz w roku. Koszt tych 
zajęć jest wliczany do kosztu zajęć za cały okres rozliczeniowy w przypadku rejestracji na zajęcia 
regularne. 

4. Płatność za zajęcia regularne jest dokonywana przelewem na konto nr 64 1140 2004 0000 3002 7701 
6758 na podstawie ustalonego harmonogramu płatności. Potwierdzeniem płatności jest paragon z kasy 
fiskalnej, na życzenie wystawiamy fakturę VAT. 

5. Płatność jest dokonywana jednorazowo w semestrze. Istnieje możliwość indywidualnego rozłożenia 
płatności. Szkoła zastrzega sobie prawo do naliczenia związanych z tym dodatkowych kosztów. 

6. Cena zajęć regularnych jest wliczana na podstawie ilości zaplanowanych w semestrze zajęć. Koszt 
pojedynczych zajęć 90 minutowych to 60 zł (w tym 23% VAT), zajęć 60 minutowych to 40 zł (w tym 
23% VAT). 

7. Istnieje możliwość zarejestrowania się na zajęcia regularne w trakcie trwania semestru. Koszt zajęć jest 
wówczas ustalany indywidualnie. 

8. Cena kursu zapewnia udział w zaplanowanej ilości zajęć oraz wszelkie materiały niezbędne do 
uczestniczenia w zajęciach 

9. Pojedyncze nieobecności nie stanowią podstawy do zwrotu poniesionych kosztów. 



 

10. W przypadkach losowych uniemożliwiających udział w zajęciach można się ubiegać o odliczenie kwoty 
za niewykorzystane zajęcia, po przedłożeniu podania w formie pisemnej. 

11. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Szkoły. 
12. Po 2-tygodniowym przekroczeniu terminu wpłaty Szkoła ma prawo odmówić uczniowi wstępu na 

zajęcia do czasu uregulowania zaległości. O fakcie tym Szkoła jest zobowiązana powiadomić Rodzica 
najpóźniej na 2 dni przed zajęciami, w których Uczeń nie będzie mógł uczestniczyć. Za skuteczne 
powiadomienie Szkoła uznaje wysłanie e-maila i SMS na wskazane przez Rodzica w zgłoszeniu 
kontaktowy adres i numer telefonu. 

13. Szkoła może przyznać następujące zniżki od podstawowej ceny zajęć regularnych: 
a) 10% dla Rodziców Uczniów uczęszczających na zajęciach regularne w poprzednim roku 
b) 10% dla Rodziców zapisujących więcej niż jednego Ucznia 
c) 10% dla Rodziców, którzy skutecznie polecili Szkołę i doprowadzili do rejestracji nowego Ucznia na 

zajęcia 
14. Warunkiem naliczenia zniżki za polecenie jest podanie adresu e-mail Rodzica, który zarejestrował lub 

zarejestruje przed wystawieniem faktury Ucznia na zajęcia regularne. W przypadku odstąpienia od 
umowy przez Rodzica polecanego Szkoła zastrzega sobie prawo do anulowania zniżki i wystawienia 
faktury korygującej. 

III. Odstąpienie od umowy 

1. Rodzic ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania, bez podania przyczyny, 
składając pisemne oświadczenie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracana jest wpłacona wcześniej kwota. 

IV. Rozwiązanie umowy 

1. Rodzic ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2. Szkoła ma prawo rozwiązać umowę w przypadku rażącego naruszania przez Ucznia/Rodzica 

postanowień niniejszego Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym. 
3. Rozwiązania umowy należy dokonać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku rozwiązania umowy zwracana jest wpłacona wcześniej kwota pomniejszona o koszt 

zajęć, które już się odbyły lub Rodzic zobowiązany jest dopłacić odpowiednią kwotę wyliczoną na 
podstawie ilości przeprowadzonych zajęć. 

5. W przypadku rozwiązania grupy z winy Szkoły Rodzicowi przysługuje zwrot opłaty za niezrealizowane 
zajęcia. 

6. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na podstawie porozumienia stron. 

V. Obowiązki Szkoły 

1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego zajęć, poprzez 
przygotowanie autorskiego programu zajęć oraz jego realizację przez wykwalifikowaną i doświadczoną 
kadrę. 

2. Szkoła zapewnia odpowiednio wyposażoną salę oraz niezbędne w czasie zajęć przyrządy i materiały. 
3. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Ucznia w czasie trwania zajęć  
4. Szkoła, w celu otrzymania informacji o Uczniu, zapewnia Rodzicom bezpośredni kontakt z 

prowadzącymi zajęcia, w czasie z nimi uzgodnionym 
5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Szkoły (np. informacja o bombie, awaria 

wodociągowa, etc) Szkoła ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić Rodziców o tym fakcie oraz 
zaproponować możliwe terminy odrobienia zajęć. 

VI. Prawa i zobowiązania Rodzica i Ucznia 

1. Rodzic zobowiązuje się do wniesienia opłat zawartych w pkt. II niniejszego Regulaminu 



 

2. Rodzic i Uczeń zobowiązują się do zapoznania z wewnętrznymi dokumentami/aktami obowiązującymi 
w Szkole i do ich przestrzegania  (w szczególności tego Regulaminu), które znajdują się na stronie 
internetowej miedzy.kropkami.pl 

3. Rodzic współpracuje ze Szkołą w zakresie potrzeb dydaktycznych i wychowawczych dziecka. 
4. Uczeń regularnie uczestniczy w zajęciach 
5. Rodzic zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku zniszczenia przez 

dziecko mienia Szkoły bądź mienia innej osoby trzeciej podczas uczestniczeniu w zajęciach. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Szkoła gromadzi dane osobowe wyłącznie do niezbędnych celów prowadzenia działalności  
2. Szkoła ma możliwość wykorzystania wizerunku Ucznia do celów promocyjnych Szkoły za pisemną 

zgodą Rodzica.   
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie muszą być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn.zm.),  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 roku. 


