REGULAMIN
ZAJĘĆ DLA DZIECI I MLODZIEŻY
„MISTRZOWIE PROGRAMOWANIA” I „MISTRZOWIE GRAFIKI”
W NARODOWYM INSTYTUCIE KSZTAŁCENIA
Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego
§1

WPROWADZENIE
1. Organizatorem zajęć jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury – Narodowy Instytut Kształcenia z siedzibą w
Sanoku z siedzibą w Sanoku, przy ul. 3 Maja 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją nr
0000337640. Działalność placówki prowadzona jest w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej Fundacji.
2. Administratorem danych osobowych jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury Narodowy Instytut
Kształcenia Narodowy Instytut Kształcenia ul. 3 Maja 15, Sanok 38-500. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie na adres siedziby lub e-mail: instytut@nink.pl
3. Przepisy dotyczące polityki prywatności dostępne są na stronie Organizatora pod adresem
https://nink.pl/polityka_prywatnosci
§2
UCZESTNICTWO I PŁATNOŚCI

1. Zajęcia pn. „Mistrzowie Programowania” i „Mistrzowie Grafiki” skierowane są do dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
2. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić drogą mailową do NARODOWEGO INSTYTUTU KSZTAŁCENIA na
adres instytut@nink.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
www.nink.pl przy każdym z dostępnych kursów.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA potwierdza Zgłaszającemu na wskazany przez
niego adres e-mail, możliwość uczestnictwa w wybranym przez Zgłaszającego kursie i terminie zajęć.
4. Zgłaszający ma obowiązek wskazania imienia, nazwiska i wieku osoby, która będzie uczestniczyć w zajęciach oraz
innych danych jak kontakt do prawnego opiekuna niezbędnych do realizacji zajęć.
5. Potwierdzeniem nabycia usług edukacyjnych jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, który jest jednocześnie
zgodą na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zawarciem umowy na udział w zajęciach.
6. Opłatę za kurs należy dokonać do 3 dni po zarejestrowaniu. Każda kolejna płatność za dany miesiąc dokonywana
jest do 5 dnia każdego miesiąca.
7. Brak opłaty za kurs w terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników.
8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaakceptowanie warunków umieszczonych w niniejszym Regulaminie.
§3
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ ORAZ NIEOBECNOŚCI

1. Zajęcia kursów semestralnych prowadzone są raz w tygodniu i trwają dwie godziny lekcyjne (2x45 min). Po 45
minutach zajęć obowiązuje przerwa 5 minut na przewietrzenie sali. Harmonogram zajęć w całym semestrze jest
ustalany indywidualnie przez NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA.
2. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu bądź obniżenia kwoty za dany miesiąc.
3. Istnieje możliwość zgłoszenia dłuższej nieobecności tylko w uzasadnionych przypadkach np. potwierdzonej choroby
lub innych losowych zdarzeń. W przypadku uzasadnionej dłuższej nieobecności jest możliwy zwrot ewentualnych
kosztów po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 50 zł. Istnieje również możliwość przesunięcia opłaty
za zajęcia na kolejny miesiąc do czasu powrotu Uczestnika na kurs.
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za szkody materialne wyrządzone przez Uczestników kursu - dzieci oraz młodzież odpowiada Opiekun.
2. NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed
i po zakończeniu zajęć. Uczestnicy pozostają pod opieką NARODOWEGO INSTYTUTU KSZTAŁCENIA od
momentu przekazania Uczestnika przez jego Opiekuna Prawnego Prowadzącemu Zajęcia do chwili zakończenia
zajęć.
3. NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Uczestników kursu
zdobytej wiedzy i umiejętności do czynów zabronionych, w szczególności do działań związanych z atakami
internetowymi i bezpieczeństwem sieciowym.
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§5
PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu,
palenia tytoniu oraz używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
2. Opiekun prawny Uczestnika kursu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika, zarejestrowanego w
postaci zdjęć i filmów podczas trwania kursu do celów marketingowych prowadzonych przez NARODOWY
INSTYTUT KSZTAŁCENIA.
§6
REKLAMACJE

1. NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA jest zobowiązany wykonać Usługę w sposób staranny.
2. Jeżeli Zgłaszający lub Uczestnik stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację,
wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres e-mail: instytut@nink.pl lub listownie na adres siedziby NARODOWEGO
INSTYTUTU KSZTAŁCENIA.
3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Zgłaszającego, opis i uzasadnienie reklamacji
oraz żądania związane z reklamacją
4. NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA ustosunkuje się do składanej przez Zgłaszającego reklamacji w ciągu 14
dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego
reklamacja została złożona.
§6
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

1. Opiekun prawny ma obowiązek poinformować NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA o wszelkich dysfunkcjach
lub chorobach Uczestnika kursu, które mogą wystąpić lub mieć wpływ na zachowanie Uczestnika w trakcie trwania
zajęć.
2. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic w lokalu podczas zajęć i dezynfekcji rąk
przed zajęciami.
3. W związku z panującym zagrożeniem spowodowanym SARS-CoV-2/COVID-19 Organizator, Uczestnicy kursu
oraz ich prawni opiekunowie są świadome ryzyka polegającego na wprowadzeniu zakazu zgromadzeń i
organizacji zajęć w formie stacjonarnej lub innych ograniczeń utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe
przeprowadzenie zajęć. Organizator ze swej strony zobowiązuje się do przygotowania Sali zgodnymi z zasadami
bezpieczeństwa COVID-19 tj:
 Przewietrzenie sali przez zajęciami
 Dezynfekcja klawiatur, laptopów, stolików i krzeseł
 Zapewnienie odpowiedniego dystansu społecznego wśród uczestników szkolenia
4. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z COVID-19 zajęcia odbędą się w trybie zdalnym.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 roku.
2. NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
3. O wprowadzonych zmianach NARODOWY INSTYTUT KSZTAŁCENIA informuje Uczestników drogą elektroniczną.
4. Wszelkie spory pomiędzy NARODOWYM INSTYTUTEM KSZTAŁCENIA a Zgłaszającymi będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby NARODOWEGO INSTYTUTU KSZTAŁCENIA.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,
kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
Opracował:
Koordynator ds. Szkoleń

ZATWIERDZIŁ:
Wiceprezes Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury
Dyrektor Narodowego Instytutu Kształcenia

Przemysław Szywała

Janusz Ostrowski

Sanok, dnia

26.08.2020 r.
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