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Regulamin uczestnictwa półkoloniach LA NUBE dla dzieci z kl. 1-6 Szkoły Podstawowej

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem półkolonii jest La NUBE Alvaro Figuero Torralba z siedzibą
w Warszawie 01-636, przy ul. Cieszkowskiego 1/3 m.9, NIP: 703-03-86-631
(Organizator).
2. Półkolonie odbywają się w lokalu Organizatora przy ul. Lekarskiej 12,
00-613 w Warszawie.
2. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Półkoloniach (Regulamin), stanowi
dokument określający ogólne warunki rezerwacji miejsca na półkoloniach,
płatności za udział w półkoloniach oraz zasady udziału w półkoloniach
organizowany przez La NUBE Alvaro Figuero Torralba.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2021 r.
II. Zasady rezerwacji
1. Liczba miejsc na półkoloniach jest ograniczona, procedura rezerwacji
miejsca w wybranym terminie jest następująca:
a) Rodzic wypełnienia formularz zapisowy na stronie
www.hiszpanskilanube.pl
b) Rodzic otrzymuje od Organizatora Regulaminu Uczestnictwa w
Półkoloniach oraz Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika.
c) Rodzic przesyła na adres e-mail Organizatora
hiszpanski.lanube@gmail.com podpisany Regulamin Uczestnictwa w
półkoloniach oraz uzupełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika.
Przesłanie podpisanego skanu Regulaminu jest jednoznaczne z jego
akceptacją.
d) Rodzic zobowiązany jest do podania danych osobowych swoich i
Dziecka w Karcie Kwalifikacyjnej do celów organizacyjnych.
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e) Rodzic otrzymuje od Organizatora, drogą mailową, potwierdzenie
rezerwacji miejsca na wybranym turnusie półkolonii oraz informację o
obowiązku wpłaty zaliczki w wysokości 400 (czterysta)zł. Organizator
informuje o zasadach anulowania lub zwrotu zaliczki oraz wskazuje
nieprzekraczalny termin opłacenia zaliczki- 3 dni od momentu
mailowego potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora. Brak
potwierdzenia ze strony Organizatora oznacza, że miejsce nie zostało
zarezerwowane.
f) Organizator może zarezerwować miejsce dopiero po otrzymaniu
dokumentów wymienionych w par.II, pkt.1 c.
g) Nieuregulowanie zaliczki w terminie wskazanym przez Organizatora
skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca na wybranym turnusie
półkolonii.
III. Płatności
1. Oferta półkolonii zawarta jest na stronie Organizatora
www.hiszpanskilanube.pl/lato
2. Organizator zobowiązuje się do realizacji półkolonii w sposób zgodny z
ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń.
3. Opłata za kurs rozłożona jest na dwie raty, przy czym pierwsza rata ma
charakter zaliczki.
4. Wysokość zaliczki wynosi 400(czterysta)zł, wysokość drugiej raty wynosi
400 zł-dla aktualnych uczniów i absolwentów kursów La NUBE lub ze zniżką
przy zapisaniu rodzeństwa, lub 500 zł- dla nowych uczestników.
5. Opłat należy dokonywać na konto bankowe Organizatora:
La NUBE Alvaro Figuero Torralba
ul. Cieszkowskiego 1/3 m.9; 01-636 Warszawa
MBANK: 49 1140 2004 0000 3402 7809 2853
Tytuł przelewu: Zaliczka półkolonie, imię i nazwisko uczestnika półkolonii
6. Opłaty za drugą ratę należy dokonać najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem
półkolonii.
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VI. Rezygnacje i zwroty
1. Rodzic może zrezygnować z udziału Dziecka w półkolonii poprzez
przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres mailowy
hiszpanski.lanube@gmail.com. Zwrot wpłaconej kwoty odbywa się wówczas
na następujących warunkach:
a)Rezygnacja Uczestnika do 30 dni przed rozpoczęciem półkolonii:
cała wpłacona kwota zaliczki zostaje zwrócona,
b)Rezygnacja Uczestnika od 21 do 14 dni przed rozpoczęciem
półkolonii: zwrócona zostaje kwota 50% zaliczki oraz druga rata, jeśli
była wpłacona.
c)Rezygnacja Uczestnika poniżej 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii
lub w dniu rozpoczęcia zajęć: Organizator uprawniony jest do
zatrzymania całej wpłaconej zaliczki, druga rata, jeśli była wpłacona,
zostanie zwrócona.
d)W przypadku rezygnacji Uczestnika w trakcie półkolonii Rodzicowi
nie przysługuje żaden zwrot kwoty stanowiącej całość opłaty.
e)W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora z przyczyn od
niego niezależnych (np. w wyniku decyzji Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej lub wytycznych GIS wynikających z przyczyn
epidemiologicznych), w terminie krótszym niż 14 dni przed
rozpoczęciem Kursu Językowego, Organizator zastrzega sobie prawo
do zatrzymania 50% zaliczki na poczet zakupionych materiałów i
poniesionych kosztów. Zwrotowi podega pozostała opłata, jeśli była
wpłacona.
f)W przypadku konieczności odwołania półkolonii w trakcie trwania
kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora (w tym także
epidemiologicznych), Organizator zobowiązuje się do zwrotu
wniesionej opłaty za półkolonie pomniejszonej o poniesione koszty i
koszt zajęć które już zostały zrealizowane.
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IV. Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik półkolonii ma prawo do:
a) skorzystania z półkolonii organizowanych w sposób zgodny z ofertą,
b) aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych w
programie półkolonii,
c) 2 posiłków dziennie, w tym ciepłego obiadu, podwieczorku oraz
nielimitowanych napojów dostępnych przez cały dzień.
2. Uczetstnik zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez Organizatora,
zgodnych z aktualnymi wytycznymi MEN, GIS i MZ dla Organizatorów
wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku,
b) do codziennego pomiaru temperatury ciała w trakcie kursu,
c) wykonywania poleceń opiekuna,
d) nie opuszczania miejsca prowadzenia zajęć,
- zachowywania się zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia
społecznego.
3. Za szkody wyrządzone przez Dziecko odpowiada Rodzic.
4. Rodzic jest zobowiązany do zapewnienia Dziecku odpowiedniego stroju
dostosowanego do pogody oraz zajęć odbywających się w danym dniu.
V. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zapewnia opiekę nad Dzieckiem w czasie trwania Kursu
Językowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-17.30.
2. Istnieje możliwość przyprowadzania dziecka od godziny 8:00. Taką
ewentualność należy zgłosić organizatorowi 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia Kursu Językowego.
3. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania w czasie trwania Kursu
Językowego zasad bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami i
wytycznymi GIS, w tym także do.
a) dodatkowego sprzątania i dezynfekcji powierzchni dotykowych
b) do zapewnienia środków higieny osobistej dla uczestników i
pracowników
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c) usunięcia z sal zajęciowych przedmiotów i sprzętów, których nie
można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić.
d) przeprowadzenia testów na COVID-19 dla Wychowawców i personelu
przed każdym turnusem półkolonii (zwolnieniu podlegają osoby
zaszczepione).
4. Organizator ma obowiązek zapewnienia Uczestnikom półkolonii 2 posiłków
dziennie (w tym 1 ciepły: obiad).
5. Posiłki dostarcza firma zewnętrzna. Spożywanie innego jedzenia niż
zapewnione przez Organizatora odbywa się na wyłączną odpowiedzialność
Rodzica. W takim wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne dolegliwości pokarmowe Dziecka.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przyniesione
przez Dziecko na półkolonie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
na skutek udziału w zajęciach (np. zabrudzenie ubrań).
8. Organizator w godzinach trwania Kursu Językowego może organizować
czas Dzieciom na świeżym powietrzu.
9. W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad Regulaminu przez
Dziecko Organizator informuje o tym fakcie Rodzica. W takiej sytuacji Rodzic
może zostać poproszony o odebranie Dziecka przed upływem czasu zajęć.
Dziecko naruszające zasady Regulaminu może zostać usunięte z półkolonii.
W takim przypadku organizator nie zwraca należności za pozostałą część
Kursu Językowego.
10. Dziecko, którego zachowanie stanowi zagrożenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa innych uczestników zajęć, może zostać skreślone z listy
uczestników półkolonii. Nie zwalnia to Rodzica z płatności za zajęcia, w
których Dziecko uczestniczyło.
11. Warunkiem rozpoczęcia Kursu Językowego jest zapisanie się na
półkolonie grupy minimum 10 osób. W przypadku gdy nie uda się zgromadzić
minimalnej grupy Uczestników Organizator ma prawo do odwołania półkolonii
w terminie 5 dni przed jej planowanym rozpoczęciem. Rodzic zostanie o tym
fakcie poinformowany drogą telefoniczną i mailową. Rodzicowi przysługuje w
tej sytuacji zwrot całej wpłaconej opłaty za kurs. Zwroty dokonywane są
przelewem, na wskazany przez Rodzica numer konta, w terminie 3 dni
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roboczych od przekazania informacji o odwołaniu półkolonii. Warunkiem
dokonania zwrotu jest wskazanie przez Rodzica w formie mailowej numeru
konta, na które ma być dokonany zwrot opłaty za kurs.
12. Organizator zapewnia Dzieciom uczestniczącym w Kursie Językowym
ubezpieczenie NNW.
VII. Postanowienia Końcowe
1. Jeśli Rodzic nie zgadza się z interpretacją zasad opisanych w nieniejszym
Regulaminie dokonaną przez Organizatora może odwołać się do
Organizatora na piśmie/ mailowo: hiszpanski.lanube@gmail.com. Odpowiedź
zostanie udzielona pisemnie w ciągu 3 dni od daty złożenia pisma. Praw do
wniesienia odwołania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie
ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień przysługujących
Rodzicowi na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu
cywilnego, dotyczące umowy zlecenia.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Regulaminu uczestnictwa w
Kursie Językowym i je akceptuję.
...........................................................................................
(miejscowość data) (podpis rodzica lub opiekuna)
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