Regulamin uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Akademię Esprit sp. z o. o.
W zajęciach organizowanych przez Akademię Esprit sp. z o. o., zwanej dalej Akademią, mogą brać
udział dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do 19 lat, określani jako uczestnicy zajęć, a także osoby
dorosłe.
Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne, wysokość opłat określa cennik ustalany przez Zarząd Akademii.
Udział w zajęciach odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Akademią a rodzicami lub
prawnymi opiekunami uczestnika, albo pomiędzy Akademią a pełnoletnim uczestnikiem.
Umowa, o której mowa w pkt. 3 określa w szczególności: rodzaj zajęć, okres, na jaki została zawarta,
obowiązki Akademii, obowiązki rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników,
wysokość, sposób i termin wnoszenia opłat.
Zajęcia organizowane są w grupach liczących od 10 do 15 uczestników. W uzasadnionych przypadkach,
wynikających ze specyfiki zajęć, liczebność grupy może być mniejsza lub większa.
Czas zajęć dostosowany jest do rodzaju zajęć i wieku uczestników. Czas trwania zajęć może wynosić:
30, 45, 60, 90 minut. Zajęcia trwające dłużej niż 60 minut mogą zostać podzielone pięciominutową
przerwą.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 8.00 do
18.00.
Uroczystości i imprezy (występy, festiwale, konkursy, przeglądy, wycieczki, pikniki, wystawy,
wycieczki, warsztaty, dni otwarte) mogą być organizowane w dniach ustawowo wolnych od pracy.
Akademia prowadzi zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne. Zajęcia stałe odbywają się co najmniej raz w
tygodniu.
Uczestnicy zajęć mają prawo do:
a/ właściwie zorganizowanych i profesjonalnie prowadzonych zajęć,
b/ swobody wyrażania myśli i przekonań oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
c/ bezpiecznych warunków pobytu w Akademii,
d/ opieki wychowawczej, a w szczególności ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i
psychicznej.
Uczestnicy mają obowiązek:
a/ systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
b/ dbać o porządek, wyposażenie i otoczenie miejsca zajęć,
c/ przestrzegać Regulaminu obowiązującego w salach zajęć
d/ przestrzegać zasad kultury współżycia,
e/ wykonywać polecenia prowadzących zajęcia,
f/ przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
Za aktywny udział w zajęciach, wzorowe zachowanie i godne reprezentowanie Akademii na zewnątrz,
uczestnik zajęć może zostać nagrodzony: pochwałą prowadzącego zajęcia, pochwałą dyrektora, listem
gratulacyjnym skierowanym do rodziców, dyplomem uznania nadanym przez Zarząd Akademii, nagrodą
rzeczową lub finansową przyznaną przez Zarząd Akademii.
Za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu, świadome niszczenie mienia Akademii,
ignorowanie poleceń prowadzących zajęcia, uczestnik zajęć może zostać ukarany: upomnieniem
prowadzącego zajęcia, upomnieniem dyrektora, upomnieniem dyrektora wraz z pisemną informacją
skierowaną do rodziców/prawnych opiekunów, skreśleniem z listy uczestników.
Uczestnik zajęć może zostać wykluczony z udziału w zajęciach (skreślony z listy uczestników) także w
przypadkach:
a/ zalegania z opłatą za udział w zajęciach, o której mowa w pkt. 2, przez okres dłuższy niż dwa miesiące,
b/ popełnienia czynu karalnego w rozumieniu przepisów prawa karnego.
Skreślenia dokonuje dyrektor Akademii.

