
§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Zakątek 
Odkrywców działający z ramienia Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 
00-672 Warszawa, NIP: 524-249-51-43

1. W niniejszym Regulaminie poszczególne słowa i wyrażenia mają to samo znaczenie co w             
Umowie o Usługi: 

1. Organizator – Zakątek Odkrywców, zwana dalej „Zakątkiem”

2. Opiekun – prawny opiekun dziecka korzystającego z oferty i usług Zakątka Odkrywców, lub             
osoba zobowiązana czasowo do opieki nad dzieckiem.

3. Klient – osoba prawna lub fizyczna zamawiająca określoną usługę i uiszczająca zapłatę za             
usługę świadczoną przez Organizatora

4. Uczestnik – dziecko lub osoba dorosła korzystająca z usług Organizatora

2. Zakątek Odkrywców oferuje i organizuje: 

1. przyjęcia urodzinowe, imieninowe

2. imprezy okolicznościowe i spotkania tematyczne

3. warsztaty z dekoracji potraw i savoir-vivre

4. warsztaty naukowe

5. warsztaty artystyczne

6. imprezy dla firm, ośrodków kultury, placówek oświatowo-dydatktycznych i samorządów

7. uświetnienie imprez poprzez prowadzone pokazy i zabawy

§ 2 Ogólne zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Zakątek jest miejscem spotkań  i zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zajęcia          
odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Na zajęcia przyjmowane są zapisy. Zapisów             
może dokonać Opiekun dziecka lub osoba reprezentująca prawnego Opiekuna dziecka

2. Ilość osób w grupie jest ograniczona. W przypadku zebrania maksymalnej ilości osób na dane              
zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych.

3. Zakatek zaprasza dzieci i nastolatków w wieku 2 – 15 lat.

4. Korzystanie z usług może odbywać się na podstawie: 

1. Opłaty jednorazowego wstępu: na zajęcia lub warsztaty z oferty Organizatora w wybranym            
przez Klienta, dostępnym terminie, według obowiązującego Cennika lub za cenę określoną w            
odrębnej ofercie Organizatora;

2. Karnetu – w przypadku zajęć, warsztatów oraz innych usług świadczonych przez czas            
określony, nie krótszy niż 4 kolejne tygodnie, za cenę określoną w Cenniku lub w odrębnej               
ofercie Organizatora;

3. Szczegółowe informacje dotyczące cen dostępne są w siedzibie oraz pod numerem telefonu            
663 375 767

5. Płatności można dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora lub gotówką .



6. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu i tematyki zajęć. W przypadku gdy zajęcia            
nie odbędą się w planowanym terminie z przyczyn leżących po stronie Organizatora,            
Uczestnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w zajęciach w innym zaproponowanym           
przez Organizatora terminie lub przedłużenia karnetu.

§ 3 Zasady bezpieczeństwa

1. Uczestnicy zajęć przebywający na terenie Zakątka w celu zapewnienia maksymalnego          
bezpieczeństwa zobowiązani są do przestrzegania wskazówek i zaleceń przekazywanych przez          
Organizatora i osobę prowadzącą zajęcia.

2. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez Uczestników warsztatów i            
zajęć organizowanych w Zakątku odpowiada prawny opiekun dziecka. Organizator nie ponosi           
odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka, które mogą powstać w           
związku z uczestnictwem w warsztatach i zajęciach organizowanych przez Zakątek.

3. Do Zakątka nie wnosimy przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu podczas zajęć oraz          
zewnętrznego jedzenia i produktów spożywczych.

4. Opiekun oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w           
zajęciach, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w Formularzu, które mogą mieć jakikolwiek           
wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich biorących             
udział w zajęciach. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w           
zajęciach dzieciom z objawami chorób zakaźnych dla bezpieczeństwa pozostałych dzieci.

5. Ubrania wierzchnie, plecaki, torby i inne przedmioty Uczestnicy zajęć pozostawiają w miejscu            
wskazanym przez Organizatora. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania zmiennego          
obuwia umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po terenie Zakatka

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Zakątka.

§ 4 Dane osobowe i ochrona  wizerunku

1. Wszystkie informacje na temat odwiedzającego nas Uczestnika zajęć i warsztatów (Klient)           
prowadzonych przez Zakątek zbierane są w sposób automatyczny i, lub poprzez dobrowolne            
wypełnianie ankiet, formularzy, zgłoszeń i innego rodzaju kwestionariuszy w czasie imprez,           
warsztatów, wizyt, oraz w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej tylko i           
wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z charakterem serwisu.

2. Żadne informacje pobrane automatycznie oraz udzielone dobrowolnie przez odwiedzającego         
naszą stronę i będącego uczestnikiem zajęć/warsztatów organizowanych przez Zakątek nie          
będą wykorzystywane do innych celów i nie będą przekazywane osobom trzecim.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka.           
Dane będą przetwarzane przez Organizatora – Administratora danych. Podanie danych          
osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w            
swoje dane osobowe i prawie do ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu              
realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997              
roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

4. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć i filmowanie podczas zajęć i warsztatów            
organizowanych przez Zakątek oraz umieszczania ich na stronie internetowej, facebook’u          
materiałach promocyjnych Zakątka i w siedzibie Zakątka. Jeżeli prawny opiekun dziecka,           
którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas             
zobowiązany jest poinformować Zakątek o swojej decyzji na piśmie. Niezwłocznie po          
otrzymaniu sprzeciwu Zakątek usunie zdjęcie ze strony internetowej i z siedziby.



§ 5 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy         
Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Skorzystanie z oferty i usług Zakątka oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptację            
niniejszego regulaminu.


