
KONTRAKT

pomiędzy firmą

 OCH! ACH! ALE WARSZTATY!

a Panią/Panem

 

…………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko uczestnika lub opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w warsztatach)

Drogi  Uczestniku,  dziękujemy,  że  zainteresowałeś  się  naszymi  Warsztatami.  Dokładamy

wszelkich starań, aby były one przygotowane i prowadzone rzetelnie i ciekawie, zgodnie z naszą

misją.  Prosimy,  zapoznaj  się  z  naszymi  zasadami  uczestnictwa  –  tak  jak  przygotowując  i

prowadząc warsztaty dbamy o dobro uczestników,  tak tworząc zasady chcemy dbać także  o

przejrzystość i dobro firmy Och! Ach! Ale Warsztaty! oraz jej Pracowników.

1. Uczestnik warsztatów, który ukończył 18 lat lub rodzice Uczestnika, zobowiązują się do 

opłaty zajęć do siódmego dnia miesiąca za wszystkie zaplanowane lekcje na dany 

miesiąc kalendarzowy, na numer konta bankowego 63 1140 2004 0000 3302 8027 2434

2. Odwoływanie warsztatów następuje najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem zajęć, w 

innym wypadku Uczestnik zobowiązany jest ponieść 80% kosztu nieodbytych zajęć. 

3. Warsztaty odwołane przez Prowadzącego zostaną przeniesione na inny, dogodny termin 

lub Uczestnikom zostaną zwrócone poniesione koszty za nieodbyte zajęcia. 

4. Całkowita rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach powinna nastąpić z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem w przypadku zajęć stałych lub tygodniowym, w 

przypadku jednorazowych warsztatów. Szczególne przypadki będą rozpatrywane 



indywidualnie. Rezygnacja w terminie późniejszym skutkuje koniecznością uiszczenia 

50% opłaty (miesięcznej lub jednorazowej - w zależności od charakteru warsztatów)

5. Uczestnik, który uczestniczy w więcej niż jednych warsztatach w danym czasie 

otrzymuje zniżkę w wys. 10 zł za drugie zajęcia i kolejne zajęcia. 

6. Uczestnik, którego rodzeństwo uczestniczy w warsztatach otrzymuje 10 zł zniżki (za 

uczestnictwo drugiego i kolejnych dzieci).

7. Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymują 5% zniżki na zajęcia.

8. Zniżki nie sumują się.

9. Uczestnicy zobowiązują się do sumiennego uczestnictwa w warsztatach, przestrzegania 

ogólnie przyjętych zasad kultury, a także do zachowania tajemnic i nieujawniania poza 

zajęciami faktów dotyczących innych uczestników. 

10. Oprócz powyższego Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kodeksu/ zasad 

uczestnictwa ustalonych na warsztatach.

11. Za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na rozpoczęcie zajęć lub odebranie po zajęciach 

odpowiadają rodzice. 

Wybrane warsztaty: ……………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka uczestniczącego w zajęciach: 

……………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam stosowanie się do powyższego regulaminu oraz zatwierdzam plan 

współpracy z Prowadzącym.

Data i czytelny podpis Ucznia i/lub Rodziców Ucznia Data i czytelny podpis Prowadzącego

 …………………………………………………… ………………………………………………


