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Regulamin zajęd cyklicznych i warsztatów 

organizowanych przez Akademię Pasji 2016/2017 
Warunki uczestnictwa w zajęciach 

 
 

I. Podstawowe pojęcia 
1. „Umowa” – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem oraz Zgłaszającym, której 

przedmiotem jest organizacja Zajęd cyklicznych lub Warsztatów dla Uczestników, zwana w 
dalszej części również „Regulaminem”.  

2. „Zajęcia cykliczne”, „Warsztaty” – oznaczają zorganizowane świadczenia edukacyjne 
(dowolnego rodzaju), szczegółowo określone na stronie internetowej Organizatora 
www.akademiapasji.pl, odbywające się cyklicznie lub jednorazowo w terminie i miejscu 
określonym przez Organizatora. 

3. „Organizator” – oznacza Bogumiłę Dziel-Wawrowską prowadzącą działalnośd gospodarczą 
pod nazwą „Akademia Pasji” z siedzibą w Warszawie (03-287) przy ul. Berensona 8c,  
NIP: 784 195 41 15 oraz REGON: 365-233-299 

4. „Uczestnik” – oznacza osobę biorącą udział w Zajęciach cyklicznych lub Warsztatach, która 
dokonała wpłaty i której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora na podstawie 
zawartej Umowy. 

5. „Zgłaszający” – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, z którą Organizator zawiera Umowę. 

6. „Polityka Prywatności” – oznacza dokument opublikowany na stronie internetowej 
Organizatora www.akademiapasji.pl zawierający m. in. Zasady dotyczące przetwarzania 
danych osobowych Uczestników. 
 

 

II. Postanowienia Ogólne 
1. Umowa zawierana jest na czas określony – czas trwania poszczególnych Zajęd cyklicznych lub 

Warsztatów, stanowiących przedmiot zobowiązania Organizatora. 
2. Zgłoszenie na Zajęcia/Warsztaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, programu 

Zajęd/Warsztatów oraz opłaty za uczestnictwo w Zajęciach cyklicznych/Warsztatach, a także 
Polityki Prywatności opublikowanych na stronie internetowej Organizatora 
www.akademiapasji.pl 

3. Warsztaty oraz Zajęcia cykliczne odbywają się odpłatnie, w terminach i godzinach ustalonych 
przez Organizatora, opublikowanych na jego stronie internetowej oraz przekazanych do 
wiadomości Uczestnikom  Zajęd cyklicznych i Warsztatów.  

 
 

III. Uczestnicy 
1. Uczestnikami Zajęd/Warsztatów mogą byd dzieci, młodzież, dorośli, w zależności od grupy 

wiekowej, którą określają opisy Zajęd cyklicznych/Warsztatów dostępne na stronie 
internetowej Organizatora www.akademiapasji.pl   

2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyd w Zajęciach cyklicznych/Warsztatach, o ile zostaną 
zgłoszone do udziału w Zajęciach cyklicznych/Warsztatach przez rodziców lub opiekunów 
prawnych.  
Niezbędna jest także pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Zajęciach 
cyklicznych/Warsztatach.  

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowieo niniejszego Regulaminu oraz 
stosowania się do zaleceo wydawanych przez prowadzących Zajęcia cykliczne/Warsztaty w 
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zakresie dotyczącym bezpieczeostwa i porządku Zajęd cyklicznych/Warsztatów odbywających 
się w Akademii Pasji. 

 
IV. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach cyklicznych/Warsztatach jest wpłata zadatku w 
wysokości 30% całkowitej ceny wybranych Zajęd cyklicznych/Warsztatów na konto 
bankowe Akademii Pasji BZ WBK 84 1090 1841 0000 0001 3324 1637 (w tytule przelewu 
należy wpisad: imię i nazwisko ZADATEK na zajęcia…..) 

2. W Zajęciach cyklicznych/Warsztatach może brad udział jedynie osoba do nich zgłoszona, 
której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora. Nie jest możliwe odstępowanie 
udziału w Zajęciach/Warsztatach  osobom trzecim, których uczestnictwo nie zostało 
uprzednio potwierdzone. 

3. Ilośd Uczestników biorących udział w konkretnych Warsztatach/Zajęciach jest ograniczona.  
 

V. Zgłoszenia, opłaty i rezygnacje 
1. Zgłoszenia udziału w Zajęciach/Warsztatach dokonuje się przez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.akademiapasji.pl 
lub przez wysłanie wiadomości na adres akademia.pasji@gmail.com, zawierającej imię i  
nazwisko uczestnika, nazwę Zajęd/Warsztatu oraz nazwę grupy.  

2. Każde zgłoszenie zostaje potwierdzone przez Organizatora telefonicznie lub wysłaniem 
wiadomości e-mail zawierającej informację o: 
a) dostępności miejsc danego Warsztatu/Zajęd 
b) wpisaniu Zgłaszającego na listę zgłoszonych Uczestników  
c) wysokości zadatku 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Zajęd cyklicznych/Warsztatów w terminie krótszym niż 
14 dni od rozpoczęcia zajęd, kwota zadatku nie jest zwracana. 

4. Koszt uczestnictwa w poszczególnych Zajęciach cyklicznych/Warsztatach jest każdorazowo 
podawany przy opisie danych Zajęd/Warsztatów znajdujących  się na stronie internetowej 
Organizatora www.akademiapasji.pl 

5. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do uregulowania całkowitej kwoty za Warsztat przed 
jego rozpoczęciem.  

6. Uczestnik Zajęd cyklicznych może dokonywad opłat za zajęcia w systemie ratalnym, ustalonym 
uprzednio z Organizatorem zajęd. 

7. O uczestnictwie w danych Zajęciach/Warsztatach decyduje kolejnośd zgłoszeo. 
8. W przypadku braku miejsc na wybrane Zajęcia/Warsztaty, istnieje możliwośd wpisania się na 

listę rezerwową. W chwili zwolnienia miejsca na Zajęciach/Warsztatach, kolejne osoby z listy 
rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie lub poprzez e-mail o możliwości wzięcia 
udziału w Zajęciach/Warsztatach. 

9. W przypadku dostępnych miejsc na Zajęciach/Warsztatach w dniu jego rozpoczęcia 
Organizator dopuszcza możliwośd dołączania do grupy Uczestników. Opłata za 
Zajęcia/Warsztaty w takim przypadku jest proporcjonalna do liczby pozostałych (nieodbytych) 
w ramach Zajęd/Warsztatów spotkao. 

10. Warunkiem koniecznym odbycia się Zajęd/Warsztatów jest potwierdzenie przez Organizatora 
udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego rodzaju 
Zajęd/Warsztatu. W przypadku niewystarczającej liczby osób, Organizator Zajęd/Warsztatu 
zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęd/Warsztatu lub wyznaczenia nowego terminu. 

11. W razie nieuruchomienia Warsztatów/Zajęd Organizator zobowiązany jest do całkowitego 
zwrócenia wniesionej opłaty.  

12. Całkowita opłata za Warsztaty powinna byd wniesiona przez Uczestnika nie później niż na 7 
dni przed terminem rozpoczęcia się Zajęd/Warsztatu. W przypadku braku wpłaty, 
rezerwacja udziału Uczestnika w Zajęciach/Warsztacie zostaje anulowana. 
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13. Opłaty miesięczne za Zajęcia cykliczne nie są stałe i wynikają z ilości odbywających się w 
danym miesiącu zajęd.  

14. W przypadku zajęd cyklicznych Zgłaszający zobowiązany jest uiszczad opłaty za dane Zajęcia 
do 30 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy.  

15. Opłaty można dokonad: 
a) gotówką lub kartą w biurze Akademii Pasji; 
b) przelewem na konto: 

BZ WBK 84 1090 1841 0000 0001 3324 1637  
(w tytule przelewu należy podad imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona 
jest opłata oraz nazwę Zajęd/Warsztatów). 

16. Czasowa nieobecnośd uczestnika kursu na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia lub 
umorzenia płatności ustalonych opłat za kurs oraz do nieprzestrzegania umówionych 
terminów płatności poszczególnych rat. 

17. Istnieje możliwośd zgłoszenia Uczestnika bez ustalenia konkretnego terminu rozpoczęcia 
Zajęd/Warsztatów. W takim przypadku Zgłaszającemu wydawany jest voucher/zaproszenie 
upoważniający do uczestnictwa przez Uczestnika w Zajęciach/Warsztatach znajdujących się w 
ofercie Organizatora dostępnej na stronie internetowej www.akademiapasji.pl przez okres 3 
miesięcy od daty wystawienia vouchera. 

18. Zgłaszający, który zawarł umowę, może od niej odstąpid bez podania przyczyny, składając 
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14-tu dni od zawarcia Umowy, chyba, że w 
okresie czasu wyznaczonym przez ten termin brał już udział w Zajęciach/Warsztatach. 

19. Rezygnację z zajęd należy zgłosid na piśmie lub drogą mailową. 
20. Zwrot wniesionej opłaty (nie dotyczy zadatku) za Zajęcia/Warsztaty przysługuje Uczestnikowi 

tylko w przypadku, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona nie później niż na 14 dni przed 
rozpoczęciem się pierwszych zajęd przewidzianych w opublikowanym przez Organizatora 
terminarzu. 

21. Aby dokonad zwrotu należności, w przypadku rezygnacji z zajęd lub możliwości ich 
odpracowania, należy okazad w biurze Akademii Pasji paragon potwierdzający wniesienie 
opłaty. 

22. W przypadku rezygnacji z Zajęd/Warsztatu uczestnika, który wniósł opłatę za cały 
semestr/kurs, Organizator zwróci niewykorzystaną kwotę za pozostałe zajęcia, przeliczając 
opłaty na nowo, według Cennika Zajęd Akademii Pasji, bez uwzględnienia zniżki, naliczając 
dodatkowo 10% kosztów manipulacyjnych.  
 
 

VI.  Organizacja Zajęd cyklicznych/Warsztatów 
1. Zajęcia cykliczne/Warsztaty każdorazowo odbywają się w jednej z pracowni Akademii Pasji 

mieszczącej się przy ulicy Berensona 8C w Warszawie, chyba, że zmiana miejsca czy zajęcia 
plenerowe zostaną uzgodnione z Uczestnikami. Uczestnicy, którzy nie wyrażą zgody na 
zmianę miejsca Zajęd cyklicznych/Warsztatów są uprawnieni do odstąpienia od Umowy. 

2. Nie mogą uczestniczyd w Zajęciach cyklicznych/Warsztatach osoby, które nie stosują się do 
niniejszego Regulaminu ` oraz Uczestnicy, których zachowanie będzie zagrażało 
bezpieczeostwu innych Uczestników, osób prowadzących Warsztaty lub będzie narażało 
wyposażenie Sali, w których odbywają się Zajęcia/Warsztaty na zniszczenia. 

3. Organizator zapewnia plan Zajęd cyklicznych/Warsztatów dopasowany do ich tematyki i 
charakteru. 

4. Organizator zapewnia materiały edukacyjne zgodnie z tematem Zajęd 
cyklicznych/Warsztatów, przygotowaną salę oraz merytoryczną opiekę prowadzących zajęcia 
cykliczne/Warsztaty.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) 
pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia zajęd oraz za rzeczy, które będą w 
trakcie zajęd w ich posiadaniu. 
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5. Uczestnik Zajęd cyklicznych/Warsztatów przyjmuje na siebie pełną i niczym nie ograniczoną 
odpowiedzialnośd za ewentualne szkody, a także następstwa szkód wyrządzonych przez 
uczestnika w trakcie Zajęd cyklicznych/Warsztatów, bądź w związku z przebywaniem na 
terenie siedziby Akademii Pasji osobom trzecim. 

6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. 
7. Dla bezpieczeostwa Uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o 

podanie osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z Warsztatów, ich danych personalnych 
oraz numerów telefonu. 

8. Istnieje możliwośd samodzielnego opuszczenia miejsca zajęd przez Uczestnika 
niepełnoletniego jedynie za pisemną zgodą opiekuna lub za każdorazowym kontaktem 
telefonicznym. 

9. Opiekunowie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia niepełnoletniego 
Uczestnika, w razie potrzeby również informacji co do przyjmowanych leków, uczuleniach  i 
innych stosownych zagrożeniach. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęd cyklicznych/Warsztatów bądź zmian 
terminu i miejsca zajęd z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba 
prowadzącego). W takim przypadku Uczestnik Zajęd cyklicznych/Warsztatów ma prawo  do 
zwrotu opłaty na wskazany nr rachunku bankowego lub wyboru innego rodzaju zajęd, 
organizowanych w ciągu trzech miesięcy odo odwołanych Zajęd/Warsztatów. 

 

VII. Prawa i obowiązki uczestnika 
1. Uczestnik w ramach Zajęd/Warsztatów ma prawo do korzystania z całego wyposażenia 

pracowni. 
2. Uczestnik może zabrad ze sobą wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach 

Zajęd/Warsztatów. 
3. Uczestników obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek, w którym 

prowadzone są Zajęcia/Warsztaty. 
4. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia pracowni oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie 

zgłosid prowadzącym zajęcia. 
5. Zabrania się spożywania alkoholu i przebywania na terenie siedziby Organizatora Zajęd 

cyklicznych/Warsztatów osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych 
środków odurzających. 
 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych 
1. Dokonując zgłoszenia udziału w Zajęciach cyklicznych/Warsztatach Zgłaszający wyrażają zgodę 

na przetwarzanie danych ich osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów realizacji Umowy, 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 202 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

2. Zgłaszający niebędący Uczestnikiem oświadcza, iż jest uprawniony do podania danych 
osobowych Uczestnika, które będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania 
Umowy. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji Umowy. 
4.  Administratorem danych osobowych jest Bogumiła Dziel-Wawrowska prowadząca działalnośd 

gospodarczą pod nazwą Akademia Pasji z siedzibą w Warszawie (02-287) przy ulicy Berensona 
8c. 

5. Zgłaszającemu oraz Uczestnikowi niebędącemu Zgłaszającym przysługuje prawo do wglądu 
oraz poprawienia swoich danych osobowych. 

 
 

IX. Postanowienia koocowe 
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym 
przepisy Kodeksu cywilnego. 


