Regulamin uczestnictwa w Półkoloniach Językowych Z dnia 15 lutego 2018
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Półkolonii Językowych jest Archibald Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-112, przy ul. Bagno 2
(„Organizator”), NIP: 525-22-05-313 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS
0000005980 Kapitał zakładowy: 115.000 PLN.
2. Regulamin uczestnictwa w Półkoloniach Językowych („Regulamin”), stanowi dokument określający ogólne warunki
uczestnictwa w Półkoloniach Językowych organizowanych dla dzieci w wieku 6-10 lat w grupach do 10 osób.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2018 r.
4. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Półkolonii Językowych.
5. Rodzic lub Opiekun Prawny Dziecka („Rodzic”) zobowiązany jest przed zapisaniem Dziecka na Półkolonie
Językowe do podania danych osobowych swoich i Dziecka poprzez wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej.
6. Archibald zobowiązuje się do realizacji Półkolonii Językowych w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia
ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń.
7. O pierwszeństwie udziału w Półkoloniach decyduje termin wniesienia opłaty, z uwagi na fakt, że ilość miejsc jest
ograniczona.
II. Zgłoszenie
8. Zawarcie umowy na Półkolonie Językowe polega na:
- Wypełnieniu Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Półkolonii Językowych przez Rodzica.
- Dokonanie opłaty za Półkolonie Językowe zgodnie z warunkami płatności określonymi w niniejszym
regulaminie.
III. Rezerwacja miejsca oraz płatności
9. Oferta Półkolonii Językowych zawarta jest na stronie Organizatora www.archibaldkids.pl
10. Rodzic może dokonać rezerwacji miejsca na Półkolonii Językowej telefonicznie pod numerem 604 234 577 lub
22 828 76 76 oraz mailowo biuro@archibaldkids.pl ,
11. Rodzic potwierdza rezerwację miejsca na Półkolonii Językowej Dziecka poprzez wniesienie opłaty zaliczki w
wysokości 300 zł w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. Po upływie tego terminu, o ile do tego
czasu nie nastąpi spełnienie warunków opisanych w punkcie 8, rezerwacja ulega anulowaniu a Rodzicowi przysługuje
zwrot całości wpłaconej kwoty.
12. Pozostałą płatność należy uregulować najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem Półkolonii Językowych.
13. Opłaty należy dokonać na konto bankowe Organizatora:
Archibald Sp. z o.o.
ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa
Deutsche Bank: 72 1910 1048 2261 0340 6140 0003
W tytule należy podać imię i nazwisko Dziecka.
IV. Prawa i obowiązki Dziecka
14. Dziecko ma prawo do:
- skorzystania z Półkolonii Językowych organizowanych w sposób zgodny z ofertą,
- aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie,
- trzech posiłków dziennie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).
15. Dziecko zobowiązane jest do:
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
- wykonywania poleceń opiekuna,
- nie opuszczania miejsca prowadzenia zajęć,
- zachowywania się zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego
16. Za szkody wyrządzone przez Dziecko odpowiada Rodzic.
V. Prawa i obowiązki Organizatora
17. Organizator zapewnia opiekę nad Dzieckiem w czasie trwania Półkolonii od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30-17.30. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 17.30 Rodzic jest zobowiązany do pokrycia kosztów
dodatkowej opieki w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową. Istniej możliwość przyprowadzania
Archibald Sp. z o.o. ul. Bagno 2 00-112 Warszawa
tel. 22 828 76 76, www.archibald.pl, biuro@archibald.pl NIP: 525-22-05-313,
Sąd Rejonowy dla Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000005980, kapitał zakładowy: 115.000 zł

dziecka od godziny 8:00 za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł za dzień. Taką ewentualność należy zgłosić
organizatorowi 14 dni planowanym terminem rozpoczęcia Półkolonii Językowych.
18. Organizator zapewnia trzy posiłki dziennie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek). Posiłki dostarcza firma
zewnętrzna. Spożywanie innego jedzenia niż zapewnione przez Organizatora odbywa się na wyłączną
odpowiedzialność Rodzica. W takim wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dolegliwości
pokarmowe Dziecka.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przyniesione przez Dziecko na Półkolonie. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek udziału w zajęciach (np. zabrudzenie ubrań).
Rodzic jest zobowiązany do zapewnienia Dziecku odpowiedniego stroju dostosowanego do pogody oraz zajęć
odbywających się w danym dniu.
20. Organizator w godzinach trwania Półkolonii może organizować czas Dzieciom na świeżym powietrzu.
21. W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad Regulaminu przez Dziecko Organizator informuje o tym
fakcie Opiekuna. Opiekun może zostać poproszony o odebranie Dziecka przed upływem czasu zajęć. Dziecko
naruszające zasady Regulaminu może zostać usunięte z Półkolonii. W takim przypadku organizator nie zwraca
należności za pozostałą część Półkolonii.
22. Dziecko, którego zachowanie stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych uczestników zajęć, może
zostać skreślone z listy uczestników kursu. Nie zwalnia to Rodzica z płatności za zajęcia, w których Dziecko
uczestniczyło.
23. Warunkiem rozpoczęcia Półkolonii Językowych jest zapisanie do grupy minimum 6 osób. W przypadku nie
zapisania się do grupy wymaganej minimalnej ilości uczestników Organizator ma prawo do odwołania Półkolonii
Językowych w terminie 5 dni przed jego rozpoczęciem. Rodzic o tym fakcie zostanie poinformowany drogą
telefoniczną lub mailową. Rodzicowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za kurs. Zwroty dokonywane są przelewem
na wskazany przez Rodzica numer konta w terminie 3 dni roboczych od przekazania informacji o odwołaniu
Półkolonii. Warunkiem dokonania zwrotu jest wskazanie przez Rodzica w formie pisemnej lub mailowej numeru konta,
na które ma być dokonany zwrot opłaty za kurs
24. Organizator zapewni Dzieciom uczestniczącym w Półkolonii Językowej ubezpieczenie NNW.
VI. Rezygnacja
25. Rodzic może zrezygnować z udziału Dziecka w Półkoloniach Językowych poprzez przesłanie pisemnego
świadczenia drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@archibaldkids.pl Zwrot wpłaconej kwoty odbywa się
wówczas na następujących warunkach.
- Rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem Półkolonii – cała wpłacona kwota zaliczki zostaje zwrócona,
- Rezygnacja od 30 do 14 dni przed rozpoczęciem Półkolonii – Rodzic zobowiązany jest do zapłaty odstępnego
w wysokości 50% kwoty zaliczki. Tym samym zwrócona zostaje kwota 50% zaliczki oraz pozostała część ceny
kursu, jeśli była wpłacona.
- Rezygnacja poniżej 14 dni przed rozpoczęciem Półkolonii lub w dniu rozpoczęcia zajęć Organizator uprawniony
jest do zatrzymania całej wpłaconej zaliczki, pozostała część ceny kursu, jeśli była wpłacona zostanie
zwrócona.
- W przypadku rezygnacji w trakcje z Półkolonii Rodzicowi nie przysługuje żaden zwrot ceny Półkolonii.
VII. Postanowienia Końcowe
26. Jeśli Rodzic nie zgadza się z interpretacją zasad opisanych w tym dokumencie dokonaną przez Organizatora lub
nie jest zadowolony ze świadczonych przez Organizatora usług, może odwołać się do dyrekcji szkoły na piśmie.
Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie w ciągu 14 dni od daty złożenia pisma. Praw do wniesienia odwołania, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień przysługujących
Rodzicowi na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące umowy zlecenia.
28. Niniejszym Rodzic wyraża zgodę wykorzystanie przez Organizatora zdjęć i scenek filmowych z udziałem Dziecka,
realizowanych w ramach zajęć Półkolonii Językowych na stronie internetowej www.archibaldkids.pl oraz
www.archibald.pl
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Regulaminu uczestnictwa w Półkolonii Językowych i je akceptuję.
.....................................
(miejscowość data)

.......................................................
(podpis rodzica lub opiekuna)
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