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Organizatorem Akademii Młodego Informatyka jest Niepubliczna Placówka Kształcenia
Ustawicznego EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy
Hetmańskiej 120.
Regulamin dotyczy zajęć z programowania w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Organizator zapewnia wszelkie materiały dydaktyczne i sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem, nagrody za udział w konkursach itp.
Organizator dołoży wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do aktywnego
uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach oraz zorganizować czas sposób przyjemny i pożyteczny.
Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku od 5 do 16 lat.
Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego w godzinach prowadzonych
zajęć (zgodnie z ustalonym harmonogramem).
Uczestnicy mają obowiązek:
a) stosować się do poleceń nauczyciela prowadzącego,
b) szanować mienie oraz pomoce dydaktyczne,
c) kulturalnie zachowywać się podczas zajęć,
d) nie oddalania się bez wiedzy nauczyciela od grupy,
e) nie stosowania przemocy wobec innych uczestników.
Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć.
Zajęcia są prowadzone w grupie min. 8 osobowej.
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu po 2 godziny lekcyjne.
Zajęcia z programowania odbywają się wg. ustalonego harmonogramu.
Odpłatność za udział w zajęciach z Akademii Młodego Informatyka wynosi 59,00 zł/miesiąc.
Uiszczenie opłaty jest podstawą do uczestnictwa w zajęciach.
W przypadku zapisu rodzeństwa obowiązuje zniżka w wysokości 20%.
Wpłaty należy dokonywać z góry w terminie do 5 dnia każdego miesiąca (tj. za styczeń do 5
stycznia). Opłaty uiszczane są na nr konta 62 1140 2017 0000 4102 1300 8738 (w tytule wpisując
imię i nazwisko dziecka oraz numer Szkoły Podstawowej) lub gotówką w siedzibie firmy.
Nieobecność usprawiedliwiona w terminie najpóźniej dzień przed zajęciami powoduje zwolnienie
z opłaty (adekwatnie do liczby nieobecności - np. w przypadku 1 usprawiedliwionej nieobecności
w miesiącu opłata wynosi 29,50 zł/miesiąc). Nadpłacona kwota zostaje rozliczona jako zapłata za
kolejny miesiąc).
Nieobecność nieusprawiedliwiona nie jest podstawą do zwolnienia z opłat.
W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora zobowiązuje się on do ustalenia wyznaczenia
dodatkowego terminu i odrobienia zajęć.
Obowiązuje 30 dniowy okres rezygnacji z zajęć na podstawie pisemnego oświadczenia
przesłanego na adres mailowy organizatora: edu.it@onet.eu
Zapisanie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na użycie
wizerunku dziecka w celu dokumentacji zajęć prowadzonych przez Organizatora.
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