REGULAMIN
zajęć umuzykalniających Akademii MusicBABYart
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady oraz warunki prowadzenia i uczestnictwa w
zajęciach umuzykalniających Akademii MusicBABYart w placówkach ogólnodostępnych (tzn. z
wyłączeniem zajęć w placówkach opiekuńczych, takich jak żłobki i przedszkola).
1.

Organizacja zajęć

1. Akademia MusicBABYart Anita Wleklińska, NIP: 557-165-34-65 (dalej „Akademia MusicBABYart”),
w ramach swojej działalności świadczy usługi organizacji i prowadzenia zajęć umuzykalniających dla
dzieci i niemowląt (dalej „Zajęcia”).
2. Zajęcia odbywają się w okresie od września do czerwca (rok szkolny) z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz okresów, w których nie pracują szkoły. Zajęcia w pozostałych okresach, w tym w
czasie wakacji, będą organizowane w zależności od liczby chętnych uczestników i możliwości
organizacyjnych Akademii MusicBABYart.
3. W zajęciach może uczestniczyć dziecko w wieku odpowiednim dla danej grupy z dorosłym opiekunem,
które zostało zakwalifikowane do Zajęć zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej
„Uczestnik”).
4. Opiekun, z którym dziecko uczestniczy w Zajęciach jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo w
trakcie Zajęć.
5. Zajęcia prowadzone są przez osobę, która według uznania Akademii MusicBABYart, posiada
odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie prowadzonych Zajęć (dalej
„Instruktor”).
6. Akademia MusicBABYart może dokonać zmiany Instruktora w trakcie roku szkolnego, przy czym może
to być zmiana jednorazowa (zastępstwo) lub zmiana stała.
7. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach na terenie Warszawy i jej okolic, również w placówkach,
np. klubokawiarniach, które są współorganizatorami Zajęć (dalej „Współorganizator”).
8. Zajęcia trwają od 30 do 45 minut, w zależności od grupy wiekowej dzieci i wspólnej decyzji Instruktora
i Współorganizatora.
9. Terminy i miejsca odbywania się Zajęć są dostępne w grafiku na stronie www.musicbabyart.pl.
2. Zgłoszenie i zakwalifikowanie do uczestnictwa w Zajęciach
2.1. Zgłoszenia na Zajęcia można dokonać bezpośrednio u Współorganizatora, mailowo pod adresem
info@musicbabyart.pl lub osobiście na Zajęciach.
2.2. Zgłoszenie/zapis na zajęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu zajęć
umuzykalniających Akademii MusicBABYart.
2.3. Zakwalifikowanie do uczestnictwa w Zajęciach odbywa się na podstawie Karty Uczestnictwa, którą
opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest wypełnić i podpisać na druku dostępnym u Instruktora.
2.4. Opiekun prawny Uczestnika Zajęć zobowiązany jest do aktualizowania wszelkich zmian numerów
telefonów, adresów mailowych i innych danych niezbędnych do kontaktu, które są niezbędne Akademii
MusicBABYart w celu realizacji usługi.
3. Opłaty
3.1. Można dokonać opłaty jednorazowej lub kupić pakiet 4 Zajęć (dalej „Karnet”) do wykorzystania w
ciągu 5 kolejnych tygodni.
3.2. Płatność za udział Uczestnika w Zajęciach odbywa się w formie bezzwrotnej opłaty według cennika
dostępnego u Instruktora lub Współorganizatora: gotówką w trakcie Zajęć, w kasie Współorganizatora
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lub przelewem na następujący rachunek bankowy w mBank: 63 1140 2004 0000 3002 7587 3146,
wpisując imię i nazwisko Uczestnika oraz miejsce odbywania się Zajęć.
3.3. W przypadku płatności przelewem opłatę należy uregulować najpóźniej na 3 dni przed planowanymi
Zajęciami.
3.4. W przypadku nieuregulowania opłaty, Uczestnik nie może uczestniczyć w Zajęciach, aż do momentu
uregulowania należności. W szczególnych przypadkach losowych sprawę odroczenia terminu płatności
można uzgadniać z Instruktorem.
3.5. Karnet jest imienny i dotyczy wybranej grupy (miejsce, dzień i godzina). W wyjątkowych sytuacjach
można zmienić grupę za zgodą Instruktora.
3.6. Ważność Karnetu jest przedłużana powyżej 5 tygodni, jeśli w tym czasie nie odbywają się Zajęcia
zgodnie z par. 1.2. lub Zajęcia są odwołane z winy Instruktora lub Współorganizatora.
3.7. Przy wpłatach gotówkowych u Instruktora wystawiane jest potwierdzenie w formie KP lub na życzenie
faktura (przesyłana drogą elektroniczną - mailowo).
3.8. Akademia MusicBABYart zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za Zajęcia. Wszyscy
Uczestnicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie z co najmniej jednomiesięcznym
wyprzedzeniem.
4. Pozostałe postanowienia
4.1. Akademia MusicBABYart bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowość doboru treści
muzycznych w czasie Zajęć i dostosowanie przebiegu Zajęć do wieku uczestniczących w nich dzieci.
4.2. Akademia MusicBABYart jest uprawniona do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym
momencie. O zmianie Regulaminu Akademia MusicBABYart zawiadamia poprzez umieszczenie na
swojej stronie internetowej pod adresem: www.musicbabyart.pl nowej wersji Regulaminu. Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej zamieszczenia.
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