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Regulamin Warsztatów ROBOTYKA LEGO® we Wrocławiu 

(data sporządzenia regulaminu 8.06.2016 r.) 

I. Organizator 

Prywatne Centrum Kształcenia Kadr 
ul. Wolności 29 
58-500 Jelenia Góra 
NIP 611-158-44-96 
tel./fax 75 64 94 161 
tel. +48 884 683 880  
e-mail: sekretariat@pckk.pl 
 

II. Warsztaty ROBOTYKA LEGO® we Wrocławiu 

1. Warsztaty dla dzieci odbywają się  w terminach i  godzinach podanych poniżej: 
 
1 18.07-21.07.2016 

- 5 dni 
g. 9.30-12.00 Robotyka WeDo (7-9 lat) Cena 240 PLN 

2 18.07-21.07.2016 
- 5 dni 

g. 12.30-15.00 Robotyka Mindstorms (od 9 lat) Cena 240 PLN 

3 24.07-27.07.2016 
- 4 dni 

g. 9.30-12.00 Robotyka WeDo (7-9 lat) Cena 200 PLN 

4 24.07-27.07.2016 
- 4 dni 

g. 12.30-15.00 Robotyka Mindstorms (od 9 lat) Cena 200 PLN 

5 8.08-12.08.2016 
- 5 dni 

g. 9.30-12.00 Robotyka WeDo (7-9 lat) Cena 240 PLN 

6 8.08-12.08.2016 
- 5 dni 

g. 12.30-15.00 Robotyka Mindstorms (od 9 lat) Cena 240 PLN 

7 16.08-19.08.2016 
- 4 dni 

g. 9.30-12.00 Robotyka Mindstorms (7-9 lat) Cena 200 PLN 

8 16.08-19.08.2016 
- 4 dni 

g. 12.30-15.00 Robotyka Mindstorms (od 9 lat) Cena 200 PLN 

 

2. Czas trwania warsztatów Robotyka Lego® – 2,5 godziny 
3. Warsztaty odbywają się we Wrocławiu, w sali PPM Zajezdnia, przy ul. Legnickiej 65  

 
  



III. Zgłoszenie uczestnictwa 

Zgłoszenia uczestnictwa dziecka dokonuje Rodzic/Opiekun. 
Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do PCKK: 

 wypełniając  formularz on-line dostępny na stronie www.pckk.pl 
 lub dokonać telefonicznie w sekretariatach PCKK - 756494161. 

 
IV. Warunki płatności 

1. Ceny warsztatów obejmują: koszt uczestnictwa w warsztatach, certyfikat, koszt drobnych 
poczęstunków. 

2. Po przesłaniu zgłoszenia, wraz potwierdzeniem zapisu Rodzic/Opiekun otrzyma drogą 
elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, dane do przelewu. 

3. W celu rezerwacji miejsca, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 25% ceny 
warsztatów w terminie 2 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

4. Wniesienie zaliczki we wskazanym terminie traktowane jest jako zawarcie Umowy 

uczestnictwa w zajęciach. Brak wniesienia zaliczki równoznaczny jest z rezygnacją z 

wcześniejszego zgłoszenia. 

5. Cała kwota za warsztaty musi zostać wpłacona najpóźniej do 7 dni przed terminem 

rozpoczęcia warsztatów. 

6. Konto do wpłat: Prywatne Centrum Kształcenia Kadr  

ING Bank, nr rachunku 60 1050 1751 1000 0090 9175 0126 

 
V. Rezygnacja 

1. Rodzic/Opiekun może zrezygnować z udziału dziecka w warsztatach – Robotyka LEGO®, 

przesyłając oświadczenie na adres: sekretariat@pckk.pl.  Data wpływu rezygnacji 

decyduje o wysokości zwrotu wpłaconej zaliczki. 

2. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora osobie, która 

rezygnuje z kursu wypłaca się kwotę zaliczki pomniejszoną o koszty organizacyjne, 

uzależnioną  od daty rezygnacji. 

a) rezygnacja więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów – potrącane jest 20% 

zaliczki lub przeniesienie zaliczki na inny termin warsztatów  

b) od 30 do 10 dni – potrącane jest 75% wartości zaliczki, lub przeniesie zaliczki z 50% 

potrąceniem na inny termin warsztatów  

c) rezygnacja poniżej 10 dni przed rozpoczęciem warsztatów powoduje całkowitą utratę 

zaliczki. 

d) jeżeli Rodzic/Opiekun wpłacił całość ceny za warsztaty - to różnica pomiędzy ceną kursu 

a zaliczką zostanie zwrócona. 

  

http://www.pckk.pl/
mailto:sekretariat@pckk.pl


VI. Realizacja umowy 

1. PCKK zobowiązuje się do zapewnienia: 
 przygotowanych merytorycznie instruktorów do prowadzenia zajęć,  
 bezpiecznych warunków pobytu dziecka  podczas warsztatów, 
 sprawowania opieki nad dzieckiem od przyprowadzenia do PCKK do odebrania 

przez Rodzica/Opiekuna lub upoważnioną przez Niego osobę, 
 napojów i drobnego poczęstunku podczas warsztatów. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania warsztatów w terminie 5 dni, przed ich 

rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową 

na wskazany przy zapisie adres e-mail lub drogą telefoniczną w przypadku braku adresu 

e-mail.  

3. W przypadku odwołania  Warsztatów z winy Organizatora ,Organizator zwraca 

Zgłaszającemu wszystkie wpłacone przez niego pieniądze. 

VII. Obowiązki związane z uczestnictwem w warsztatach 

1. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania istotnych dla Organizatora informacji 

dotyczących stanu zdrowia Uczestnika. 

2. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania osób uprawnionych do odbioru 

Uczestnika z warsztatów. Możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez 

Uczestnika istnieje jedynie przypadku gdy Rodzic/ Opiekun złoży w sekretariacie PCKK 

stosowne, pisemne oświadczenie. 

3. Rodzic/Opiekun odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika 

i z tego powodu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną. 

4. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących  

5. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa  może zostać usunięty z 

Warsztatów. W takim wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część  

Warsztatów. 

VIII. Wizerunek 

Rodzic/Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie warsztatów osoba wskazana przez Organizatora 
wykonywała fotografie i nagrywała video z udziałem Uczestników realizujących zadania, które 
mogą być potem umieszczone na stronie internetowej PCKK lub na portalach Facebook,  
YouTube.  
W przypadku braku zgody, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w 

formie pisemnej przed rozpoczęciem warsztatów w sekretariacie PCKK. 

IX. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 

29 października 1997 roku poz. 833.) PCKK. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 

zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane 

osobowe podane w formularzach zgłoszeniowych  (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów 

komunikacji pomiędzy PCKK i Uczestnikiem warsztatów oraz do celów rekrutacyjnych PCKK.  


