REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA DZIECI PRZEZ FUNDACJĘ OUI SILESIE!
Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Fundacje
Oui Silesie z siedzibą na ul. Piaskową 54D 43-100 Tychy

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u członka
zarządu fundacji na stosownym formularzu zgłoszeniowym (oświadczenie), co
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
c) uiszczanie opłaty w kolejnych miesiącach.
2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy
rodzice/opiekunowie informują członka zarządu fundacji osobiście, telefonicznie
lub mailowo (ouisilesie@gmail.com) o rezygnacji z zajęć podopiecznego.
3. W imieniu małoletnich uczestników sprawy organizacyjne, płatności za zajęcia
dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje Zarząd Fundacji Oui
Silesie!
2. Opłaty za dany miesiąc, powinny być uiszczone do 10-go dnia danego
miesiąca. (np. opłata za październik, do 10-tego października).
3. Opłat można dokonywać przelewem na konto banku Santander 98 1090 1652
0000 0001 3536 7800. Nazwa i adres odbiorcy: Fundacja Oui Silesie, Piaskowa
54D, 43-100 Tychy. Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc i rok,
których dotyczy wpłata
lub gotówkowo do członka Zarządu Fundacji.
4. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych)
niezależnie od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu. Opłata za zajęcia
naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu miesiąca.
Wyjątkiem jest nieobecność dłuższa niż 2 tygodnie, zgłoszona zarządowi
fundacji. Opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 25 zł.

5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez nauczyciela/lektora
podczas każdego zajęcia i odnotowywana.
6. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłaty za dany miesiąc, uczestnik zostaje
automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.
7. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć opłata nie podlega zwrotowi.
8. Pierwsze zajęcia są zawsze darmowe. Opłatę należy uiścić dopiero wtedy, gdy
uczestnik chce kontynuować naukę języka francuskiego.
III. KWESTIE ORGANIZACYJNE.
1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym miejscu i w ustalonych godzinach.
2. W miarę możliwości dni świąteczne będą odrabiane w innym terminie, tak
aby w miesiącu przypadały 4-5 zajęć.
3. Wszelkie informacje o zmianach w organizacji zajęć będą podawane z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na stronie www.ouisilesie.pl ,
www.francuskawpolsce.pl oraz na facebooku: @francuskawpolsce. W
wyjątkowych sytuacjach opiekun/ rodzic będzie powiadomiony poprzez
wiadomość SMS bądź telefonicznie.
4. Uczestnicy zajęć podzieleni są na grupy odpowiednio liczebne,
dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
5. Zajęcia odbywają się bez udziału rodziców/ opiekunów prawnych, wyjątek
stanowią zajęcia pokazowe.
6. Zajęcia języka francuskiego dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019
odbywają się do 19.06.2019 roku.
IV.BEZPIECZEŃSTWO
1. Każdy uczestnik musi być obowiązkowo ubezpieczony od Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na
rodzicach/prawnych opiekunach uczestników zajęć.

2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką lektora/nauczyciela
prowadzącego na terenie sali. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do
odebrania podopiecznego bezpośrednio po zajęciach. Czas trwania zajęć
30-35 minut.
3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych lektora/
nauczyciela.
4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym
odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody lektora/nauczyciela
prowadzącego.
V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Fundacja Oui Silesie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i
przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach
informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Prawni
opiekunowie niepełnoletnich uczestników zajęć organizowanych przez Fundację
Oui Silesie wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych
do wiadomości oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie
USTAWĄ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2018
poz. 1000).
2. Wszelkie prośby, uzgodnienia, zapytania kierujemy do zarządu Fundacji Oui
Silesie osobiście, drogą mailowa lub telefonicznie.

Zapoznałem się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się do
jego przestrzegania.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

