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I Program zajęć
1. Warsztaty prowadzone są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Podczas za ję dzieci korzystają z zestawów Lego Mindstorms oraz
przenośnych komputerów. Przewidziane są również dodatkowe materiały dla grup, takie jak:
• maty dla robotów podążających za linią,
• dohyo (ring sumo) do walk robotów,
• zagroda do organizacji zawodów,
• elementy torów z przeszkodami,
• kartki i pisaki dla robotów rysuj¡cych.
2. W ramach zajęć dzieci budują i programują roboty posługując się przygotowanymi instrukcjami. Podczas trwania zajęć dzieciom pomagają
osoby prowadzące warsztat.

II Organizacja zajęć
1. Organizatorem warsztatów “RoboŚwiat” jest Firma "Yerlab Paweł Dymacz”. Dane rejestrowe firmy:
Yerlab Paweł Dymacz
ul. Rafała Wojaczka 19/42, 51-169 Wrocław
tel. 692 981 967, NIP 5993056036, REGON 022257489
2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie internetowej "Aktualna oferta za jajęć RoboŚwiat"
w placówkach szkolno-oświatowych.
3. Warsztaty cykliczne prowadzone są w grupach maksymalnie 15 osobowych. Zespoły 2-3 osobowe są ustalane indywidualnie przez
prowadzących w każdej grupie.
4. Zajęcia trwają 2 godziny zegarowe.
5. Zajęcia cykliczne prowadzone są przez dwóch prowadzących. Yerlab zastrzega możliwość prowadzenia zajęć przez jednego prowadzącego
w przypadku grup nie pełnych.
6. Program zajęć realizowany jest w sposób planowy, może jednak zostać zmodykowany w trakcie trwania warsztatu w celu dostosowania do
możliwościi umiejętności uczestnika.
7. Yerlab ma prawo zorganizować zastępstwo instruktora bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników o zmianach.
8. W przypadku licznej nieobecności uczestników danej grupy Yerlab ma prawo odwołać zajęcia, dokonując zwrotu pieniędzy pozostałym
uczestnikom lub organizując inny termin zajęć, o czym powiadamia zainteresowanych.
9. Wszystkie informacje przesyłane są osobom zainteresowanym w postaci wiadomości sms lub przekazywane są drogą telefoniczną bądź
elektroniczną na adres email.
10. W przypadku nieobecności na za jęciach istnieje możliwość odrobienia warsztatów w innej grupie po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą
prowadzącą zajęcia.

III Uczestnictwo w zajęciach
1. W warsztatach”RoboŚwiat” mogą brać udział wyłącznie dzieci w wieku 6 lat i starsze.
2. Dzieci młodsze niż 6 lat, mogą brać udział w za jęciach wyłącznie wraz z prawnym opiekunem oraz za zgodą instruktora prowadzącego
warsztat.
3. Podczas zajęć instruktorzy odnotowują obecność uczestników na liście obecności.
4. Uczestnicy mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na za jajęcia.
5. Po wcześniejszym poinformowaniu Yerlab istnieje możliwość aby pracownik prowadzący zajęcia odebrał dziecko ze świetlicy lub zerówki
szkolnej (znajdującej się na terenie szkoły, w której odbywają się zajęcia). W tym przypadku rodzic zobowiązany jest dostarczyć upoważnienie
do pracownika świetlicy/zerówki uprawniające pracownika Yerlab na odebranie dziecka. W razie braku ww. oświadczenia Yerlab nie odpowiada
za odmowę pracownika świetlicy/zerówki wyjścia dziecka na za jęcia.
6. W czasie warsztatów uczestnicy zobowiązani są do:
• stosowania się do poleceń instruktora,
• odnoszenia się do instruktora oraz innych uczestników warsztatów z szacunkiem,
• nie przeszkadzania w za jęciach innym uczestnikom,
• poszanowania i dbania o powierzony im sprzęt i materiały pomocnicze( klocki, laptopy, maty itp.),
• kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się,
• uporządkowania na koniec zajęć swojego miejsca pracy zespołowej oraz zdania skompletowanych zestawów klocków i materiałów.
7. W trakcie zajęć na sali mogą przebywać tylko uczestnicy warsztatów i instruktorzy.
8. Zajęcia “RoboŚwiat” odbywają się jedynie w dniach nauki szkolnej. W dni wolne od nauki (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) warsztaty
“RoboŚwiat” nie odbywają się. Wyjątek stanowią wcześniej ustalone warsztatyweekendowe organizowane poza Wrocławiem lub zajęcia
jednorazowe.
9. Yerlab zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osoby szczególnie zakłócające przebieg zajęć, niestosujące się do poleceń
instruktorów oraz naruszające regulamin. W takim przypadku Yerlab powiadomi rodziców (opiekunów prawnych) i może odmówić uczestnictwa
w zajęciach oraz zwróci pieni¡dze za pozostałe niewykorzystane zajęcia.
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IV Zapisy
1. Warunkiem udziału w za jęciach jest przekazanie firmie Yerlab podstawowych danych uczestnika ( imię,nazwisko, klasa, numer telefonu
prawnego opiekuna ). Yerlab zastrzega, iż o zapisie uczestników na konkretne terminy zajęć decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia na zajęcia odbywa ją się drogą:
• elektroniczną (formularz na stronie www.roboswiat.pl/zapisy),
• telefoniczną,
• bezpośrednio przed lub po zajęciach u instruktora prowadzącego grupę.
3. Dokonanie wpłaty za zajęcia traktuje się jako zawarcie umowy na realizację warsztatów “RoboŚwiat” do jej odwołania słownie lub pisemnie
oraz jako akceptację niniejszego regulaminu.

V Płatności
1. Jedyną formą płatności za zajęcia “RoboŚwiat” jest przelew na konto bankowe. Osoby prowadzące zajęcia nie przyjmują wpłat za zajęcia
w formie gotówki. Informacje na temat tego w jaki sposób dokonać płatności są dostępne na stronie www.roboswiat.pl/ oraz zawsze u osób
prowadzących zajęcia. Wyjątkiem w sposobie płatności jest regulowanie zobowiązań za warsztaty prowadzone w weekendy, za które można
płacić na miejscu w postaci gotówki. Potwierdzeniem wpłaty jest paragon.
2. Opłaty należy uiścić do 15 dnia miesiąca, w którym odbywają się zajęcia cykliczne.
3. Osoby zalegające z opłatami za zajęcia mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć “RoboŚwiat”.
4. Należności za zajęcia, dla których wyznaczono szczegółowe terminy (w kolumnie "Ustalone terminy zajęć"), należy wpłacać na konto:

17 1090 1522 0000 0001 2124 9365
Paweł Dymacz
Ul. Ogińskiego 41/3
66-400 Gorzów Wielkopolski
Podając w tytule przelewu: imię (imiona) i nazwisko uczestnika/ów zajęć, miesiąc, którego dotyczy wpłata.
5. Płatności należy dokonywać proporcjonalnie do ilości zaplanowanych zajęć w miesiącu.
6. Wysokość opłat zawarta jest w "Aktualnej ofercie zajęć Robowiat".
7. Brak wpływu należności za zajęcia może być podstawą do odmowy uczestniczenia dziecka warsztatach.
8. Osoby, które nie dokonały wpłaty w wyznaczonym terminie będą informowane wiadomoscią przypominającą sms.
9. Potwierdzeniem dokonanej przez uczestnika wpłaty na konto organizatora jest paragon. Paragony są dostępne u osób prowadzących
zajęcia. Paragon może odebrać jedynie osoba dorosła.

VI Zwroty
1. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora uczestnikom przysługuje zwrot pieniędzy. Po wspólnym uzgodnieniu z uczestnikami grupy
istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.
2. Nieobecność uczestnika należy zgłaszać poprzez wiadomość sms lub e-mail.
3. W przypadku zdarzeń losowych i po poinformowaniu organizatora o planowanej nieobecności uczestnika nie później niż 1 dzień przed
rozpoczęciem zajęć, przysługuje mu zwrot pieniędzy lub możliwość wykorzystania innego terminu w innej grupie rezerwowej.
4. Organizator zajęć nie dokonuje zwrotu należności za nieobecność na zajęciach w przypadku niezgłoszonej nieobecności jednorazowej.
W przypadku nieobecności dłuższej niż jedno spotkanie uczestnikowi przysługuje zwrot za drugą nieobecność i wszystkie kolejne.
5. Zwrotu należności dokonuje RoboŚwiat na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) w formie elektronicznej w postaci przelewu na jego konto.
6. Informację o rezygnacji z zajęć można przekazać organizatorowi osobiście, przed lub po zajęciach, telefonicznie, smsowo lub mailowo.
W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów, Yerlab dokonuje zwrotu pieniędzy za opłacone niewykorzystane zajęcia, które się jeszcze nie
odbyły.

VII Bezpieczeństwo
1. Uczestnicy warsztatów “RoboŚwiat” oraz ich rodzice (opiekunowie prawni) jak również instruktorzy zobowiązani są do przestrzegania
w trakcie zajęć wszystkich przepisów związanych z bezpieczeństwem obowiązujących na terenie placówek szkolno-oświatowych.
2. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników.
3. Organizator zajęć nie odpowiada za rzeczy wartościowe zaginione przez uczestników warsztatów.

VIII Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć “RoboŚwiat” oraz pracowników i kandydatów na pracowników firmy Yerlab Paweł
Dymacz jest YERLAB Paweł Dymacz z siedzibą pod adresem: ulica Wojaczka 19/42, 51-169 Wrocław, numer NIP: 599-30-56-036. Można się
z nami skontaktować pod adresem mailowym: pawel.dymacz@yerlab.com
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• zapisania uczestnika na zajęcia pozalekcyjne “RoboŚwiat”, organizacji urodzin lub indywidualnych warsztatów,
• kontaktu z rodzicami lub opiekunami w związku z wykonywaną usługą,
• dokumentowania płatności za usługę,
• przeprowadzenia procesu rekrutacji,

YERLAB Paweł Dymacz
ul. Rafała Wojaczka 19/42
51-169 Wrocław
NIP 5993056036
REGON 022257489

YERLAB
www.yerlab.com
pawel.dymacz@yerlab.com
tel. +48 531 530 727

ROBOŚWIAT
www.roboswiat.pl
info@roboswiat.pl
tel. +48 692 981 967

2

YERLAB
Paweł Dymacz

Regulamin uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych “RoboŚwiat” oraz polityka prywatności

• zatrudnienia pracownika
• planowania czasu pracy i ogólnie pojętym kontakcie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
3. YERLAB Paweł Dymacz nie powierza przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć “RoboŚwiat” żadnym podmiotom
przetwarzającym dane osobowe. Dane osobowe uczestników zajęć są udostępnione jedynie pracownikom firmy Yerlab Paweł Dymacz w celu
poprawnego prowadzenia warsztatów (sprawdzanie obecności, sprawdzanie płatności za zajęcia, informowanie o terminach i godzinach zajęć).
4. YERLAB Paweł Dymacz powierza przetwarzanie danych osobowych pracowników firmy, firmie prowadzącej działalność księgową i kadrową.
Przy czym podmiot ten przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora firmy Yerlab
Paweł Dymacz. Yerlab Paweł Dymacz przetwarza dane osobowe pracowników i kandydatów na pracownika, w przypadku konieczności
wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika, poprzez zebranie jego danych, w celu właściwego
zgłoszenia do ZUS, przygotowania dokumentacji pracowniczej, takiej jak umowa o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.
5. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych nie są uprawnione do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania
i udostępniania powierzonych danych osobowych ani do przechowywania i sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych danych
w zakresie, który nie jest konieczny do prawidłowej realizacji Usługi.
6. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych są zobowiązane do zastosowania przy ich przetwarzaniu środków
organizacyjnych i technicznych adekwatnych dla zabezpieczenia tych danych, a także do zachowania najwyższej staranności w tym zakresie.
Podmioty te ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa do ochrony danych osobowych na zasadach przewidzianych dla administratora
danych.
7. Podmiotom powierzającym dane osobowe firmie Yerlab Paweł Dymacz, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich
przenoszenia, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz skargi do organu nadzoru.
8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a od dn. 25 maja 2018 roku 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.

IX Postanowienia ogólne
1. Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do niniejszego regulaminu. Aktualna weersja regulaminu jest dostępna na stronie
www.roboswiat.pl. Brak powiadomienia ze strony uczestnika, rodzica lub prawnego opiekuna o odmowie przyjęcia postanowień regulaminu
i równoczesne korzystanie z zajęć “RoboŚwiat” równoznaczne jest z jego akceptacją. Odmowa przyjęcia regulaminu wraz z jego zmianami
przekazana organizatorowi w postaci powiadomienia sms, telefonicznego lub mailowo traktowana jest jako rezygnacja z zajęć i upoważnia
uczestnika do otrzymania zwrotu pieniędzy za opłacone warsztaty, które się jeszcze nie odbyły.

Ja, niżej podpisany/a akceptuję regulamin i zapisuję na zajęcia “RoboŚwiat” uczestnika:
imię i nazwisko Uczestnika: ………………......................................................
imię i nazwisko Opiekuna, telefon kontaktowy: ……....................................................................
podpis Opiekuna, data: ...........................................................................
Data ostatniej modykacji regulaminu: 24.05.2018
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