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                  Regulamin 

uczestnictwa w warsztatach bębniarskich 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztatach bębniarskich 

organizowanych przez firmę Pylu Łukasz Pytlakowski w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. 

I. Warunki uczestnictwa 

1) Uczestnikiem zajęć może zostać dziecko uczęszczające do szkoły 

podstawowej, które zostanie zgłoszone osobiście przez 

rodziców/opiekunów prawnych na podstawie odpowiedniego 

formularza. 
2) Zapoznanie się i akceptacja obowiązującego regulaminu 

warsztatów. 
3) Terminowe uiszczanie opłaty za zajęcia. 

 

II. Organizacja zajęć  

1) Zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających 

niezbędne kwalifikacje zawodowe. Realizowane są w grupach 

maksymalnie 15-osobowych. 
2) Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do 

wiadomości uczestników grafiku. 
3) Czas trwania zajęć wynosi 45 minut. 
4) Każdy uczestnik podczas zajęć ma zapewniony instrument 

muzyczny ’’djembe’’. 
5) Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, 

o czym zobowiązują się poinformować uczestników warsztatów 

oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. 
6) Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może 

nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników oraz 

ich rodziców/opiekunów prawnych. 
7) Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do aktywnego i 

systematycznego uczestnictwa w zajęciach. 
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8) Obecność uczestników warsztatów jest sprawdzana  

każdorazowo przez instruktorów prowadzących zajęcia. 
9) W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć, 

rodzice/opiekunowie prawni powinni o tym poinformować 

instruktora przed kolejnym okresem rozliczeniowym. 
10) Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora 

prowadzącego. 
11) Odpowiedzialność za dziecko przed i po zajęciach spoczywa 

na rodzicach/opiekunach prawnych. 
12) Uczestnicy zajęć zobowiązani są bezwzględnie stosować się 

do poleceń instruktorów. Prowadzący zajęcia nie odpowiada za 

szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niestosowania się 

do jego wskazówek i poleceń. 
13) Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko uczestniczące 

w zajęciach odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie 

prawni. 
14) W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek 

problemów zdrowotnych dziecko/rodzice/opiekunowie prawni 

powinni o tym poinformować instruktora przed rozpoczęciem 

zajęć. 
15) Dzieci utrudniające innym korzystanie z zajęć, nie 

przestrzegające regulaminu, nieregularnie uczęszczające na 

warsztaty – mogą zostać skreślone z listy uczestników, jeśli 

wcześniejsze, wielokrotne, słowne upomnienia nie przyniosą 

pożądanego skutku. 
 

III. Opłaty za zajęcia 

1) Miesięczna opłata za zajęcia zostaje ustalona z góry na 

podstawie ilości warsztatów planowanych w danym miesiącu.   

(Cena jednego warsztatu = 10 zł) 
2) Opłaty wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca za dany 

miesiąc. 
3) Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu 

części wniesionej opłaty. Nie ma możliwości odrabiania 

niewykorzystanych zajęć. 
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4) W przypadku braku informacji o rezygnacji z warsztatów 

przed kolejnym okresem rozliczeniowym rodzic/opiekun 

prawny jest zobowiązany wnieść ustaloną opłatę za zajęcia. 
5) Opłaty można dokonywać przed/po warsztatach u instruktorów 

prowadzących zajęcia lub przelewem na numer konta: 

92191010482669670197100001 (w tytule przelewu musi być 

podane: imię i nazwisko uczestnika oraz określenie miesiąca, za który 

jest wnoszona opłata) 

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych 

1) Organizator warsztatów Pylu Łukasz Pytlakowski zastrzega 

sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych 

osobowych w celach informacyjnych oraz zdjęć i nagrań 

filmowych w ramach promocji związanej z działalnością firmy. 

 


