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REGULAMIN UCZESTNICTWA
w Kursie Edukacyjnym

Edukacja Domowa z nauk przyrodniczych
Wrocław 01.01.2021.
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Organizacja
Organizator: Centrum Edukacji i Rozwoju Justyna Skowrońska-Ciołek, Vivaldiego 4/2, 52-129 Wrocław, NIP 8942540120.
Uczestnik Kursu: dziecko w wieku 4-15 lat, wskazane w Umowie z Organizatorem przez Opiekuna jako Uczestnik kursu,
który osobiście w nim uczestniczy.
Opiekun: rodzic lub opiekun prawny Uczestnika kursu, strona Umowy zawartej z Organizatorem.
Umowa: umowa o przeprowadzenie Kursu Edukacyjnego zawarta pomiędzy Organizatorem a Opiekunem, której
załącznikiem jest przedmiotowy Regulamin.
Miejsce Prowadzenia Kursu: Centrum Edukacji i Rozwoju ul. Saperów 19/2, 53-151 Wrocław.
Rekrutacja
Wstępna rezerwacja dokonywana jest poprzez rejestrację elektroniczną na stronie www.BiologiaiJA.pl, na stronie FB
facebook.com/BiologiaiJA lub telefonicznie.
Formularz Zgłoszeniowy jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie Uczestnika na Kurs, jest on obowiązkowy, na jego
podstawie zostaje przygotowana Umowa o przeprowadzenie kursu zawarta pomiędzy Organizatorem a Opiekunem.
Ostateczne zapisy odbywają się według kolejności podpisywania umów wraz z opłatą za kurs. Termin wstępnej rejestracji
nie ma znaczenia przy ustalaniu kolejności ostatecznych zapisów.
W przypadku zamknięcia zapisów do danej grupy z uwagi na osiągnięcie maksymalnej ilości Uczestników, wstępna
rezerwacja przestaje obowiązywać. Organizator w zależności od możliwości zaproponuje Opiekunowi zapis do innej grupy
lub przeniesienie Uczestnika na listę rezerwową.
Istnieje możliwość przyłączenia się przez Uczestnika do grupy w trakcie trwania Kursu, pod warunkiem, że są w niej wolne
miejsca. W takim przypadku, Opiekun wnosi opłatę za Kurs obniżoną o koszt zajęć, które się już odbyły przed podpisaniem
Umowy lub opłatę uzgodnioną z Organizatorem, określoną w Umowie.
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Uczestnictwo w Kursie
Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w przewidzianej Umową liczbie godzin edukacyjnych.
Uczestnik może rozpocząć kurs po podpisaniu umowy i dokonaniu opłaty przez Opiekuna.
Kurs odbywa się w Centrum Edukacji i Rozwoju ul. Saperów 19/2, 53-151 Wrocław.
Zajęcia odbywają się w ustalonych dniach i godzinach określonych w planie zajęć dostępnym na stronie
https://BiologiaiJA.pl/
3.5. Liczebność grup nie przekracza 8 osób.
3.6. Edukator jest osobą sprawującą opiekę nad Uczestnikiem kursu w czasie realizacji zajęć oraz do czasu obioru Uczestnika
przez Opiekuna lub upoważnioną przez niego (pisemnie) osobę, lub do czasu zakończenia zajęć w przypadku, gdy
Uczestnik jest upoważniony do samodzielnego przychodzenia i wychodzenia z zajęć przez Opiekuna (pisemnie).
3.7. Oświadczenie o wypowiedzenie umowy przez Opiekuna (Rezygnacja z udziału Uczestnika w Kursie) musi zostać złożone
przez Opiekuna w formie pisemnej lub e-mailowej pod rygorem nieważności.
3.8. Organizator uprawniony jest wypowiedzieć Opiekunowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów
(w szczególności rażącego naruszenia przez Uczestnika obowiązków określonych Regulaminem, w przypadku wielokrotnego
utrudniania pracy innym Uczestnikom i Edukatorowi mimo udzielenia stosownego pouczenia i wezwania do zaprzestania
takich działań.)
3.9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu i wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
nie zgłoszenia się wystarczającej do rozpoczęcia kursu liczby Uczestników - 5 osób.
3.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
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3.11. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia
o tym Opiekuna pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mailową oraz do zwrotu wniesionych przez Opiekuna opłat w terminie
14 dni. Organizator pomniejszy zwracaną opłatę o koszty zajęć przeprowadzonych do dnia wygaśnięcia umowy.
3.12. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Opiekuna o zaistniałych wypadkach, urazach i innych
problemach.
3.13. Opiekun:
3.13.1. Nie uczestniczy czynnie w organizowanych zajęciach.
3.13.2. Jest zobowiązany do punktualnego przyprowadzania i odbierania Uczestnika zgodnie z planem zajęć lub
upoważnienia Uczestnika (pisemnie) do samodzielnego przychodzenia i wychodzenia z zajęć.
3.13.3. Jest odpowiedzialny za bezpieczną drogę Uczestnika do miejsca prowadzenia kursu i z powrotem.
3.13.4. W razie konieczności zobowiązany jest wskazać Osoby Upoważnione (upoważnienie pisemne), które mogą odbierać
Uczestnika z kursu i zawrzeć te informacje w Formularzu Zgłoszeniowym.
3.14. Uczestnik kursu:
3.14.1. Ma prawo do:
3.14.1.1. spokojnych, radosnych i bezpiecznych zajęć;
3.14.1.2. uczestniczenia we wszystkich organizowanych aktywnościach, zadaniach, grach, ćwiczeniach;
3.14.1.3. wnoszenia próśb i skarg do Edukatora;
3.14.1.4. uzyskania niezbędnej pomocy od Edukatora.
3.14.2. Ma obowiązek:
3.14.2.1. wykonywać polecenia Edukatora;
3.14.2.2. przestrzegać regulaminów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
3.14.2.3. dbać o czystość i porządek;
3.14.2.4. przestrzegać zasady BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia
innych, informować Edukatora;
3.14.2.5. zgłaszać Edukatorowi wyjście z placówki po zakończonych zajęciach;
3.14.2.6. mieć szacunek do Edukatora, innych Uczestników i samego siebie;
3.14.2.7. dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach.
3.15. Uczestnikowi zabrania umyślnego niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
3.16. Niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i niewykonywanie poleceń oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowodują następujące
konsekwencje:
3.16.1. upomnienie przez Edukatora;
3.16.2. zakaz udziału w niektórych zajęciach;
3.16.3. powiadomienie Opiekuna o zachowaniu;
3.16.4. wykluczenie z zajęć lub kursu.
3.17. Na Kursie obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu,
zażywania narkotyków i dopalaczy.
3.18. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika kursu jego Opiekun może zostać obciążony kosztami
naprawy wyrządzonej szkody.
3.19. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Opiekunów, Organizatora, Edukatorów w trakcie trwania Kursu.
4.
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Zasady sanitarne
W związku z ogólnoświatową sytuacją i gwałtownym rozprzestrzenianiem się na całym świecie wirusa SARS-CoV-2 oraz
wywoływaną przez niego ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego COVID-19, wszyscy jesteśmy zobowiązani zachować
szczególne środki ostrożności. Dotyczą one wzmożonych działań ze strony Organizatora, Edukatora, jednak są również
zalecenia o których prosimy, żeby pamiętali Państwo, jako Opiekunowie.
Organizator organizuje pracę i funkcjonowanie Miejsca Prowadzenia Kursu zgodnie z aktualnymi, bieżącymi zaleceniami,
rekomendacjami i wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia.
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4.3.

Sale zajęć będą regularnie wietrzone, a wszystkie przedmioty użytkowane przez Uczestników, takie jak np.: ławki, krzesła,
pomoce dydaktyczne, zestawy edukacyjne – będą dezynfekowane.
4.4. Opiekun będzie mógł odprowadzić Uczestnika kursu wyłącznie do przestrzeni wspólnej, z której Uczestnik
będzie odbierany przez Edukatora.
4.5. Zalecenia MEN nie przewidują możliwości wchodzenia przez Opiekunów do sal, w których będą odbywały się
zajęcia. Przy wejściu do budynku zostaną umieszczone płyny do dezynfekcji rąk, aby korzystać z nich przed
każdym wejściem do budynku. Obowiązkowe dla Opiekunów będzie również zakrywanie ust i nosa podczas
przebywania na terenie budynku.
4.6. Uczestnik kursu może brać udział w zajęciach tylko wówczas, gdy nie ma objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych (w tym podwyższona temperatura lub gorączka) oraz gdy domownicy Uczestnika nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
4.7. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnicy kursu oraz Edukator mają obowiązek dezynfekowania rąk zgodnie z instrukcją użycia
środka/płynu dezynfekcyjnego. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny m.in: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4.8. Ważne jest zwracanie uwagi na wszystkie objawy choroby. W przypadku takiej sytuacji Organizator lub Edukator
będzie zmuszony odmówić przyjęcia Uczestnika na zajęcia, gdyż będzie on stanowił potencjalne zagrożenie dla
pozostałych Uczestników oraz Edukatora.
4.9. Jeśli podczas trwania zajęć Uczestnik zacznie wykazywać objawy charakterystyczne dla przeziębienia, Opiekun będzie
zobowiązany możliwie jak najszybciej odebrać Uczestnika z zajęć.
4.10. Organizator i Opiekunowie zobowiązują się niezwłocznego przekazywania sobie na bieżąco informacji, zgodnie z posiadaną
wiedzą o wystąpieniu wśród Uczestników kursu, Edukatorów, domowników, itp.:
4.10.1. podwyższonej temperatury, gorączki, objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
4.10.2. skierowania do przebywania w izolacji lub na kwarantannie (w warunkach domowych, szpitalnych),
4.10.3. potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2.
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