
 

 

 

 

Regulamin kursu  „Kosmiczna Przygoda!” 

 

1. Zajęcia odbywać się będą w SP9 przy ul. Tetmajera 7 w godzinach  9:00 do 13:00 w dniach 

poniedziałek – piątek 

2. Dowóz dzieci przewidziany jest od godziny 8:45, a odbiór do 13:15  

3. Odebranie dziecka po godzinie 13:15 skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł za 

każde rozpoczęte 15 minut i jest rozliczane na koniec turnusu.  

4. Zapisy na kurs możliwe są na stronie www.mindcloud.pl zakładka ośrodki – Skierniewice. Przy 

zapisie wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 70 zł. Wpłata pozostałej kwoty – 250 zł, 

wymagana jest na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.  

5. Rezygnacja z warsztatów i zwrot wpłaconej zaliczki może nastąpić nie później niż 14 dni przed 

rozpoczęciem zajęć. Po tym terminie zaliczka nie zostanie zwrócona, chyba, że osoba rezygnująca 

znajdzie kogoś, kto skorzysta ze zwalnianego miejsca. 

6. Zwrot opłat po rozpoczęciu kursu jest niemożliwy z wyjątkiem p. 7.  

7. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice/opiekunowie 

mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część zajęć z wyjątkiem kosztów już 

poniesionych przez organizatora. 

8. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni 

opiekunowie.  

9. Organizator i trenerzy prowadzący warsztaty nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt/zabawki, 

telefony komórkowe,  tablety i inne przedmioty przyniesione przez uczestników.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mindcloud.pl/


Zasady obowiązujące uczestników: 

Dzieci nie mogą samowolnie opuszczać miejsca, gdzie odbywają się zajęcia. 

Do komputerów dzieci siadają wyłącznie na polecenie trenerów i za ich zgodą.  

Przez cały czas trwania kursu dzieci pozostają pod opieką dwóch trenerów Szkoły Programowania 

Mindcloud. 

Podczas zajęć dzieci będą korzystać z map edukacyjnych w świecie gry Minecraft przygotowanych 

przez Szkołę Programowania dla dzieci - Mindcloud.  

Z komputerów dzieci korzystają zgodnie z instrukcjami podawanymi przez trenerów i z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa i współpracy ustalonych w pierwszym dniu zajęć.  

Trenerzy objaśniają i tłumaczą dzieciom zagadnienia i problemy poruszane na mapach 

edukacyjnych. Zajęcia przy komputerach trwają ok 1,5 h. Pozostały czas przeznaczony jest na inne 

aktywności edukacyjne związane z omawianym zagadnieniem. 

Dzieci przychodzą na zajęcia w strojach umożliwiających swobodne poruszanie się i siadanie na 

podłodze.  

Organizator zapewnia wszystkie materiały potrzebne do prowadzenia zajęć. 

Dzieci mogą przynosić napoje i przekąski. Przerwa na lunch przewidziana jest o godzinie 11-11:15 

Dzieci proszone będą o informowanie trenerów o wszelkich sytuacjach problemowych (złe 

samopoczucie, nieprawidłowe działanie sprzętu i tym podobne).  

Rodzice dzieci proszeni są o poinformowanie trenerów o wszelkich problemach zdrowotnych, 

alergiach itp.  

Rodzice dzieci proszeni są o przygotowanie listy osób upoważnionych do odbioru dzieci wraz z 

podaniem nr telefonów do tych osób.  

Samowolne oddalenie się od opiekunów oraz rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa i współpracy 

będzie karane upomnieniem oraz niezwłocznym poinformowaniem rodziców o nagannym 

zachowaniu. W skrajnym przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego lub 

innych uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników.  

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się i  

akceptuję jego treść. 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

 


