REGULAMIN warsztatów kreatywnych
organizowanych przez firmę Furtka Wyobraźni
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie
1. Organizatorem warsztatów:
1.1. Chirurgia Zabawy (1 - 3 lata),
1.2. Porodówka Pomysłów (4 – 5 lat),
1.3. Porodówka Pomysłów (5 – 7 lat),
1.4. Porodówka Pomysłów (6 – 10 lat),
1.5. Rozrusznik (10 – 14 lat)

jest firma Furtka Wyobraźni Katarzyna Jędrzejewska z siedzibą w Wólce Żukowskiej
3, 08-124 Mokobody, NIP: 5322032215, e-mail: furtkawyobrazni@gmail.com

2. Zapisy
2.1. Zapisy w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są na okresy kwartalne (3 miesiące):
IV kwartał 2019 (październik – grudzień)
I kwartał 2020 (styczeń – marzec)
II kwartał 2020 (kwiecień – czerwiec).
2.2. W dowolnym momencie można dołączyć do grupy, jeśli nie przekroczono limitu liczby
uczestników.
2.3. Zapisanie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do uiszczania opłat za
okres zapisu.
2.4. W przypadku zapisu w trakcie trwania kwartału naliczana jest opłata wyłącznie za zajęcia,
które mają się odbyć (nie jest naliczana opłata wstecznie za zajęcia, które już się odbyły).
Opłata kwartalna dzielona jest na liczbę zajęć w kwartale, następnie mnożona przez liczbę
zajęć pozostałych do końca kwartału.
2.5. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Osoby dopisane po zapełnieniu grupy zostaną
wpisane na listę rezerwową i w pierwszej kolejności powiadomione w przypadku zwolnienia
się miejsca.
2.6. W celu zapisania dziecka na zajęcia należy:
2.6.1. Uzupełnić arkusz zgłoszenia dostępny na stronie www.furtkawyobrazni.pl.
2.6.2. Oczekiwać na e-mail z potwierdzeniem przydzielenia do grupy.
2.6.3. Dokonać zapłaty za minimum 1 miesiąc zajęć w terminie do najbliższych zajęć.
2.7. O pierwszeństwie zapisu decyduje data uzupełnienia arkusza zgłoszenia. W przypadku nie
dopełniania obowiązku 2.6.3. rezerwacja miejsca na zajęciach może zostać anulowana.
2.8. W przypadku małej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
poszczególnych grup. W tym przypadku proponowane jest zapisanie dziecka do innej grupy
lub zwrot wniesionej opłaty.

2.9. Aby kontynuować zajęcia w kolejnym kwartale należy zgłosić taką chęć przed końcem
kwartału (mailowo, bądź osobiście u instruktora).
3. Warsztaty pokazowe
3.1. We wrześniu zostaną przeprowadzone 2 bezpłatne spotkania dla każdej grupy. Na zajęcia
pokazowe nie są wymagane zapisy przez formularz, jednak prosimy o wysłanie krótkiej
informacji e-mail (furtkawyobrazni@gmail.com) lub zgłoszenie telefoniczne (792759668) w
celu zapewnienia materiałów dla odpowiedniej liczby osób.
3.2. Osoby dołączające do grupy po „okresie próbnym”, mogą jednorazowo wziąć udział w
warsztatach „bez zobowiązań” (bez opłaty oraz uzupełniania formularza zapisu na okres
kwartału) w celu sprawdzenia, czy forma oraz tematyka zajęć jest dla nich atrakcyjna.
Prosimy podobnie jak w przypadku warsztatów pokazowych o wcześniejsze zgłoszenie w
celu potwierdzenia dostępności miejsca oraz zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów.
4. Organizacja zajęć
4.1. Warsztaty odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie ul. Kościelna 41.
4.2. Opiekunowie proszeni są o punktualne przyprowadzanie oraz odbieranie uczestników zajęć.
4.3. Za bezpieczeństwo dziecka przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia warsztatów
odpowiada rodzic.
4.4. Szczegółowy harmonogram oraz ramowy plan warsztatów są dostępne na stronie
www.furtkawyobrazni.pl
4.5. Podczas zajęć Chirurgia Zabawy (1-3 lata) rodzice towarzyszą dzieciom, wspólnie wykonując
zadania i wspierając pociechy. W starszych grupach rodzice mogą towarzyszyć dziecku na
pierwszych zajęciach w celu oswojenia z nowym środowiskiem.
4.6. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji planu warsztatów, gdy jest to podyktowane
względami organizacyjnymi. Ponadto w grupie Rozrusznik (10 – 14 lat), w odpowiedzi na
sugestie i oczekiwania uczestników, jako element demokratycznego współdziałania.
4.7. Podczas zajęć dzieci mają zapewnione wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
5. Opłaty
5.1. Udział w warsztatach jest płatny. W opłatę za zajęcia wliczone są podatki, opłaty,
wynagrodzenie instruktora oraz materiały na zajęcia.
5.2. Opłata za zajęcia to 10 zł pomnożone razy liczba zajęć w danym miesiącu. Wyliczenie kwot
dla poszczególnych miesięcy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
5.3. Zapisując uczestnika na warsztaty, zgłaszający dziecko zobowiązuje się do uiszczania opłat za
cały okres zapisu tj. kwartał. Wpłat można dokonywać miesięcznie.
5.4. Organizator wystawia fakturę na życzenie klienta.
5.5. Rabaty:
5.5.1. Rabat dla rodzeństw: drugie i kolejne dzieci uczęszczające na warsztaty organizowane
przez Furtkę Wyobraźni - 10%. Rabat dotyczy wyłącznie 2, 3 i kolejnych dzieci z
rodzeństwa uczestniczących w zajęciach (np. 2 siostry uczęszczają na zajęcia (mogą być
to różne zajęcia organizowane przez Furtkę Wyobraźni), gdy są 4 zajęcia w miesiącu
jedna z sióstr zapłaci
40 zł, zaś druga 36 zł.

5.5.2. Rabat dla osoby zapisanej na 2 rodzaje warsztatów organizowanych przez Furtkę
Wyobraźni - 10%. Np. Zosia Kowalska ma 10 lat i uczęszcza w poniedziałki na
warsztaty „Rozrusznik”, zaś w środy na zajęcia „Porodówka Pomysłów”. Na oba rodzaje
zajęć przysługuje jej zniżka -10%.
5.5.3. Maksymalny rabat dla 1 osoby to -10%.
5.6. Wpłat należy dokonywać na nr konta:
Furtka Wyobraźni Katarzyna Jędrzejewska
86187010452083103567310001
lub osobiście u instruktora.
5.7. W przypadku nieobecności uczestnika dłuższej niż 2 kolejne spotkania, zgłoszonej
telefonicznie lub mailowo, opłata za zajęcia zostanie przekazana na poczet kolejnych
miesięcy. Nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty za krótszą lub niezgłoszoną
nieobecność.
5.8. W przypadku chęci rezygnacji uczestnika z zajęć, istnieje możliwość zastąpienia uczestnika
inną osobą. W tym celu Opiekun uczestnika powinien wskazać osobę, na rzecz której zrzeka
się miejsca. Ewentualnych rozliczeń finansowych Opiekunowie uczestników dokonują sami
między sobą.
5.9. Terminy płatności
5.9.1. Pierwszej wpłaty należy dokonać po otrzymaniu maila z potwierdzeniem przydzielenia
dziecka do grupy, jednocześnie przed najbliższymi zajęciami. Jeśli nie jest to możliwe
opłaty należy dokonać najpóźniej przed kolejnymi zajęciami.
5.9.2. Wpłaty należy dokonywać najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
5.9.3. Osoby które nie dokonają wpłaty w terminie, na pierwszych zajęciach w miesiącu
otrzymają upomnienie w formie papierowej.
5.9.4. W przypadku braku zaksięgowanej wpłaty do dnia drugich zajęć w miesiącu dziecko nie
będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.
6. Odwoływanie zajęć
6.1.1. W sytuacji losowej, gdy instruktor nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, zostanie
zapewnione zastępstwo, bądź odwołane zajęcia o czym uczestnicy zostaną
powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.
6.1.2. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora lub Ośrodek udostępniający salę
Organizator w miarę możliwości zaproponuje inny termin w celu odpracowania zajęć
lub jeśli okaże się to niemożliwe proporcjonalnie obniży opłatę w kolejnym miesiącu.
7. Bezpieczeństwo
7.1.1. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny
sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych
uczestników lub innych osób uczestniczących w warsztatach, otrzyma ostrzeżenie,
a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji.

7.1.2. Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika w związku z rażącym zachowaniem
oraz brakiem poprawy z udziału w zajęciach i rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, potwierdzonego pisemnym oświadczeniem, bez zwrotu wpłaconej
opłaty.
7.1.3. Po zakończeniu zajęć uczestnicy są odbierani przez opiekunów. W przypadku
samodzielnego powrotu dziecka do domu, opiekun zgłasza ten fakt jednorazowo, bądź
jako stałą zgodę.
7.1.4. Uczestnicy warsztatów są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów
mienie oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają.
7.1.5. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez jego
podopiecznych (celowa dewastacja) w trakcie warsztatów i są zobowiązani do usunięcia
szkody w trybie natychmiastowym
7.1.6. Opiekunów oraz uczestników obowiązuje także Regulamin Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiązownie.
8. Reklamacje
8.1. Opiekunowi uczestnika przysługuje prawo do reklamacji w przypadku stwierdzenia
niezadowolenia ze świadczonych usług. Reklamacja powinna zostać złożona wraz
z uzasadnieniem oraz danymi uczestnika drogą e-mailową na adres:
furtkawyobrazni@gmail.com.
8.2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.
9. Przetwarzanie danych osobowych
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych oraz administratora
danych dostępne są w Klauzuli Informacyjnej RODO na stronie www.furtkawyobrazni.pl
10. Zmiana regulaminu
Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załącznik 1 do Regulaminu warsztatów kreatywnych „Wysokość opłat w poszczególnych miesiącach
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Z rabatem -10%

Opłata za warsztaty jest wynikiem mnożenia 10 zł x liczba zajęć w miesiącu.

