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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
(„Regulamin”)

DEFINICJE - ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy
rozumieć je w następujący sposób:

Organizator – Karolina Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kreatywność
Bez Limitu Karolina Piotrowska przy ul. Turzycowej, nr 37, lok. 39, 80-174 Gdańsk,
NIP: 8451955389;
Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka, lub osobą zobowiązaną
do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami
dziecka;
Uczestnik – osoba biorąca udział w Zajęciach;
Zajęcia – zajęcia znajdujące się w ofercie Organizatora.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zajęcia odbywają się w Gdańsku przy ul. Raciborskiego 1a/c4, 83-000 Pruszcz Gdański.
2. Zajęcia skierowane są dla Uczestników w 3 grupach wiekowych:

1) Bobas – Uczestnik w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
2) Przedszkolak – Uczestnik w wieku od  3 lat do  6 lat;
3) Starszak – Uczestnik w wieku od  6 lat.

3. Organizator dopuszcza możliwość, że na Zajęcia zostanie przyjęte Uczestnik starszy lub
młodszy niż wskazana powyżej dolna i górna granica wiekowa.

4. Organizator dopuszcza możliwość udziału Opiekuna Uczestnika w Zajęciach.
5. Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w Zajęciach przez Uczestnika w przypadku

uznania, że:
a) stan zdrowia Uczestnika zagraża pozostałym Uczestnikom biorącym udział w

Zajęciach;
b) zachowanie Uczestnika nie pozwala Organizatorowi na należyte prowadzenie Zajęć;
c) Uczestnik lub jego Opiekun nie przestrzega zasad Regulaminu;
d) Uczestnik wyrządził szkodę.

6. Ilość miejsc do udziału w Zajęciach jest ograniczona. O możliwości udziału w zajęciach w
wybranym terminie decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalną liczbę uczestników zajęć
grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala Organizator.

7. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu.

8. Na podstawie podpisanej zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika,
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć
wykonanych podczas Zajęć do celów promocyjnych i informacyjnych. Opiekun zobowiązany
jest do podpisania i przekazania zgody przed rozpoczęciem Zajęć.

9. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem
lub osobą prowadzącą Zajęcia; – przy umieszczaniu zdjęć na swoim facebooku, Instagramie,
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blogu etc., wymagane jest oznaczenie zdjęć, gdzie zostały wykonane, poprzez oznaczenie
@kreatywnosc.bez.limitu.

§2
REZERWACJE ORAZ PŁATNOŚĆ

1. Organizator prowadzi następujące rodzaje Zajęć:
1) Senstoplastyka ®;
2) Plastyka ekspresywnaTM;
3) Eksperymenty;
4) Trening Kreatywnego RozwojuTM.

2. Zapisy na Zajęcia odbywają się poprzez wypełnienie formularza zapisu, na stronie
internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem:
https://kreatywnoscbezlimitu.pl/zarezerwuj/.

3. Podczas rezerwacji należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz
określić Zajęcia, na które dokonywany jest zapis.

4. Zajęcia odbywają się we wskazanych przez Organizatora terminach.
5. Płatności za Zajęcia dokonywane są z góry w momencie zapisywania Uczestnika na

Zajęcia na wskazany numer rachunku bankowego Organizatora. Płatności należy
dokonać najpóźniej przed momentem rozpoczęcia Zajęć.

6. W Zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowi Uczestnicy, którzy nie przebywają na
kwarantannie lub izolacji domowej.

7. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Zajęciach na mniej niż 24 godziny
przed planowanym terminem Zajęć lub nieobecności Uczestnika na Zajęciach bez
informowania Organizatora, płatność nie podlegają zwrotowi. W razie rezygnacji na
więcej niż 24 godziny przed planowanym terminem zajęć ustalony zostanie termin na
odrobienie opłaconych Zajęć. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać telefonicznie lub
mailowo.

8. W przypadku niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia Zajęć,
nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, lub z innych powodów
niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć,
przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy. W powyższych
przypadkach osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:
1) zwrotu pełnej kwoty za zajęcia,
2) wykorzystania wejścia w ramach innych zajęć.

9. Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania Uczestników na zajęcia.
W przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut Organizator ma prawo nie dopuścić
Uczestnika do Zajęć. W takim przypadku dokonana płatność nie podlega zwrotowi.

§3
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Za nadzór nad Uczestnikami odpowiadają ich Opiekunowie. W przypadku braku
uczestnictwa Opiekuna w Zajęciach, Organizator ponosi odpowiedzialność za
Uczestników wyłącznie w okresie trwania Zajęć, tj. od momentu rozpoczęcia do momentu
zakończenia Zajęć.

2. Przed rozpoczęciem Zajęć Opiekunowie zobowiązani są pouczyć Uczestników o
zasadach korzystania z wyposażenia i przedmiotów Organizatora zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz o konieczności właściwego zachowania. Zajęcia odbywają się na
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wyznaczonej przez Organizatora powierzchni, niedozwolone jest wychodzenie poza
obszar wyznaczonej powierzchni.

3. Przed rozpoczęciem Zajęć Opiekun zobowiązany jest poinformować Organizatora o
wszelkich alergiach, chorobach lub wszelkich nie dyspozycjach Uczestnika, które mogą
wpłynąć na udział Uczestnika w Zajęciach. Opiekun zobowiązany jest do skontrolowania
stanu zdrowia Uczestnika przed dopuszczeniem go do udziału w Zajęciach.

4. Odpowiedzialność za ewentualne reakcje negatywne organizmu na styczność z
produktami, barwnikami, aromatami spożywczymi jakie będą na Zajęciach, odpowiada
wyłącznie Opiekun Uczestnika.

5. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie lub swoje
dziecko/dzieci zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie, zniszczenie lub zagubienie
przedmiotów należących do Uczestnika lub Opiekuna.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na osobie lub jakiekolwiek
konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za ubrania, które nie dadzą się
wyprać z barwników, wykorzystywanych podczas Zajęć.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne
pozostawione na jej terenie (np. ubrania w szatni).

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na osobie lub jakiekolwiek
konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie,
o czym klient zostanie powiadomiony poprzez zamieszczenie informację na stronie
internetowej oraz mailowo.

2. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania
Opiekunów drogą e-mailową o zmianie Regulaminu. Opiekun ma prawo, w terminie 14 od
dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, zrezygnować ze świadczonych usług.

3. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy

prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.


