REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ GABINET FIZJOSENSORYCZNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem zajęć jest Fizjosensorycznie Joanna Chomicz-Wlazły ul. Wiatraczna 15/142,
04-364 Warszawa, NIP: 6020082346.
2. Zajęcia odbywają się w Praskim Centrum Sportu (Warszawa, ul. Paca 40)
w zaproponowanych przez organizatora terminach.
3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach grupowych
dla dzieci i niemowląt.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. Wszystkie
zmiany regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane i wyróżniane na stronie
internetowej/mediach społecznościowych Organizatora.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
5. Poszczególne zajęcia są przeznaczone dla dzieci i niemowląt w określonym wieku
na danym etapie rozwoju.
6. Udział w zajęciach możliwy jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu.
7. Udział dziecka w zajęciach może odbywać się wyłącznie w obecności jednego
Rodzica/Opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun prawny może upoważnić do pełnienia opieki nad
dzieckiem w czasie zajęć osobę trzecią. Pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie trwania
zajęć oraz po ich zakończeniu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione osoby.
8. Rodzic/opiekun powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia uczestnika oraz
dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci zdrowe.
III BEZPIECZEŃSTWO
9. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do przestrzegania przepisów zawartych w
regulaminie.
10. Zajęcia odbywają się wyłącznie w obecności Instruktora.
11. Udział w zajęciach odbywa się na odpowiedzialność Opiekunów. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy, powstałe w wyniku niewłaściwego
korzystania z przedmiotów i rekwizytów oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad
bezpieczeństwa przez Uczestnika. Opiekun zgłaszający dziecko jest świadomy, że podczas
zajęć używane są małe przedmioty i faktury np. ryż, makaron, które mogą powodować ryzyko
zadławienia dlatego istotne by były używane w trakcie zajęć pod kontrolą Rodzica/Opiekuna.

12. Osoby, które w czasie zajęć lub pobytu na sali źle się poczują, zobowiązane
są natychmiast powiadomić o tym osobę prowadzącą zajęcia.
13. Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązuje się do dbania o sprzęt, który jest używany
w trakcie ćwiczeń i zgłaszania Organizatorowi każdej nietypowej sytuacji związanej
ze sprzętem.
14. Za szkody powstałe w wyniku celowego działania opiekun Uczestnika zajęć ponosi pełną
odpowiedzialność finansową.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione poza salą gdzie
odbywają się zajęcia.
IV ORGANIZACJA ZAJĘĆ
16. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W celu uruchomienia grupy, wymagana
jest minimalna liczba 6 uczestników. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób
wymaganych do uruchomienia grupy, Organizator zastrzega sobie prawo
do przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć lub ich odwołania.
17. Rodzic/Opiekun powinien zapewnić dziecku: wygodny, niekrępujący ruchów strój
(najlepiej body z krótkim rękawem). Dzieci podczas zajęć przebywają bez skarpet i w miarę
możliwości bez ubrań zakrywających kończyny.
18. Ze względu na charakter zajęć, w trakcie trwania zajęć: Sensorki, Smyko-Multisensoryka
i Logosensoryka zarówno dzieci jak i Rodzice/Opiekunowie mogą się ubrudzić dlatego warto
mieć ubrania na zmianę i mokre chusteczki.
19. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do pozostawienia obuwia przed wejściem na salę.
20. Podczas zajęć dziecko powinno być w miarę możliwości wypoczęte, najedzone.
Rodzic/Opiekun jest odpowiedzialny za higienę oraz samopoczucie dziecka (w razie potrzeby
przewija, karmi oraz uspokaja podopiecznego).
21. Jeżeli dziecko nie zagraża sobie lub innym, może swobodnie przemieszczać się w obrębie
sali.
22. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Organizator ma prawo odwołać zajęcia
i poinformować o tym fakcie Uczestników. Zajęcia realizowane są wówczas
w kolejnych tygodniach po pierwotnie planowym zakończeniu kursu.
23. W przypadku konieczności odwołania zajęć z przyczyn zewnętrznych (niezależnych
od Organizatora – np. niedostępność sali), zajęcia są realizowane w kolejnych tygodniach
po pierwotnie planowym zakończeniu kursu.
24. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć może odbywać się tylko za zgodą
Instruktora oraz innych uczestników zajęć.

V. OPŁATY
25. Opłaty za zajęcia w formie karnetu można dokonać poprzez stronę internetową
https://www.fizjosensorycznie.nakiedy.pl/ gdzie znajduje się aktualny cennik i termin
rozpoczęcia poszczególnych zajęć.
26. Rodzic/opiekun prawny może zrezygnować z karnetu po pierwszych zajęciach
o czym należy poinformować najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kolejnych zajęć, wówczas
zostaną zwrócone środki za niewykorzystane zajęcia. W przypadku rezygnacji
w późniejszym czasie lub nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.
27. Karnety nie są imienne. Rodzice mają możliwość odsprzedania swojego wejścia/karnetu
osobom trzecim w przypadku, gdy dziecko nie może być obecne na zajęciach. Istnieje
możliwość komunikacji z innymi Rodzicami za pośrednictwem grupy na Facebooku
"Zajęcia
dla
Maluszków
w
Fizjosensorycznie".
Link
do
grupy:
https://www.facebook.com/groups/962045564382459/.
V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
28. Organizator ma prawo do przetwarzania danych
oraz Uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć.

osobowych

Opiekunów

29. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Dane osobowe są przetwarzane
wyłącznie w celach związanych z prowadzonymi zajęciami. Administratorem danych
osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo: żądania od administratora
dostępu do danych; żądania ich sprostowania; żądania ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne. Opiekun przyjmuje do wiadomości,
że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych,
niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić dziecku uczestniczenie
w zajęciach.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
30. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2022 r.

