Regulamin Kursów
Krawieckich
Bemowska Akademia Edukacyjna
Akademia Dobrego Szycia

I. Pojęcia:
1. Kurs – zorganizowane zajęcia, cykliczne lub jednorazowe, podczas których Uczestnik
zapoznaje się z różnymi elementami sztuki krawieckiej i zagadnień pochodnych,
odbywające się w terminie i miejscu podanym przez Organizatora.
2. Organizator – Bemowska Akademia Eduklacyjna,
której podmiotem prowadzącym jest Aquacare Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 84/92
lok. 117, 00-514 Warszawa, NIP: 701-048-94-08, KRS: 0000562367.
Kontakt: biuro@akademiabemowska.pl, 505.805.554, www.akademiabemowska.pl.
3. Koordynator – osoba wyznaczona przez Organizatora do kontaktów z Uczestnikami
Kursów.
4. Akademia Dobrego Szycia – nazwa własna pracowni krawieckiej mieszczącej się przy
ul. Owczarskiej 11A, 01-351 Warszawa, będącej częścią Bemowskiej Akademii
Edukacyjnej.
5. Uczestnik – osoba, która skutecznie zgłosiła chęć udziału w Kursie lub osoba, która
dokonała niezbędnych formalności związanych z udziałem w Kursie i jest zapisana na
listę uczestników danego Kursu, co zostało potwierdzone przez Organizatora.

II. Zasady organizacyjne:
1. Kursy krawieckie odbywają się cyklicznie lub jednorazowo w terminach ustalonych
przez Organizatora. Organizator przekazuje informacje o Kursach poprzez swoją
stronę internetową oraz za pomocą innych kanałów informacyjnych.
2. Informacje szczegółowe dotyczące każdego Kursu (terminy, miejsca, opłaty, opisy)
umieszczane są na stronie internetowej Organizatora w sekcji Akademia Dobrego
Szycia.
3. Kursy są prowadzone przez wykwalifikowana kadrę instruktorów wyznaczonych przez
Organizatora.
4. Warunkiem niezbędnym, aby dany Kurs mógł się odbyć jest zgłoszenie się minimalnej
liczby Uczestników. Liczba ta jest ustalana oddzielnie dla każdego Kursu. W przypadku
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niezgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników Organizator ma prawo do odwołania
Kursu lub wyznaczenia innej daty rozpoczęcia niż ustalona początkowo.
5. O przydziale miejsc na Kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Organizator zapewnia wyposażenie oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia
Kursu. Istnieje możliwość korzystania przez Uczestnika z własnego wyposażenia lub
materiałów (po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem). Fakt ten nie
wpływa jednak na cenę Kursu ustaloną przez Organizatora.
7. Organizator ma prawo do odwołania Kursu z ważnej przyczyny. W przypadku
odwołania całego kursu, Uczestnikom przysługuje zwrot całej opłaty za dany Kurs. W
przypadku odwołania części Kursu Uczestnikom przysługuje zwrot kwoty
proporcjonalnie do liczby zajęć, które nie odbędą się z powodu odwołania.

III. Warunki uczestnictwa w Kursach
1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest podpisanie Umowy Uczestnictwa w Kursie
Krawieckim oraz skuteczne zgłoszenie i wniesienie odpowiedniej opłaty za Kurs w
terminie określonym przez Organizatora.
2. W imieniu Uczestnika niepełnoletniego umowę, o której mowa powyżej podpisuje
rodzic lub opiekun prawny Uczestnika.
3. Warunkiem uczestnictwa jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz prawidłowe użytkowanie sprzętów dostępnych w miejscu odbywania się Kursu.
Uczestnicy zostaną zapoznani z w/w zasadami podczas pierwszych zajęć w ramach
Kursu. UWAGA: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i
wypadki powstałe w trakcie zajęć, a wynikające z niestosowania się Uczestnika do
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieprawidłowego użytkowania sprzętów
dostępnych w miejscu odbywania się kursu.
4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także poleceń osób
prowadzących Kurs dotyczących bezpieczeństwa i porządku.
5. W Kusie może brać udział wyłącznie osoba do niego zgłoszona, której udział w Kursie
został potwierdzony przez Organizatora. Nie można odstępować uczestnictwa w
Kursie osobom trzecim, których uczestnictwo nie zostało potwierdzone przez
Organizatora.

IV. Zgłoszenia udziału w Kursie, opłaty, rezygnacje, zwroty.
1. Zgłoszenia udziału w kursie dokonać można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres biuro@akademiabemowska.pl lub dzwoniąc pod numer 505.805.554.
Zgłoszenie mailowe powinno zawierać imię i nazwisko osoby mającej uczestniczyć w
Kursie, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę Kursu i numer grupy (jeśli dotyczy).
2. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Koordynatora wraz z informacją o
dostępności miejsc. Dopiero po potwierdzeniu dostępności miejsc Uczestnik
dokonuje stosownych opłat.
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3. Opłaty za dany Kurs są opublikowane na stronie internetowej Organizatora, w sekcji
poświęconej każdemu Kursowi.
4. Niektóre Kursy przewidują konieczność dokonania opłaty rezerwacyjnej. Informacja o
konieczności dokonania takiej opłaty oraz o jej kwocie zostanie przekazana przez
Koordynatora osobie zapisującej się. Znajduje się ona także w opisie danego Kursu na
stronie internetowej. Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać w ciągu trzech dni
roboczych od daty zgłoszenia się na Kurs, na konto Organizatora. W przypadku nie
wniesienia opłaty rezerwacyjnej, zgłoszenie zostaje anulowane.
5. Pełna opłata za Kurs powinna być wniesiona najpóźniej na 7 dni kalendarzowych
przed datą rozpoczęcia Kursu. W przypadku Kursów, gdzie obowiązuje opłata
rezerwacyjna, końcowa kwota zostaje pomniejszona o wartość opłaty rezerwacyjnej.
6. Organizator przewiduje możliwość opłaty ratalnej, po uprzednim ustaleniu
szczegółowych zasad płatności ratalnej z Organizatorem. Zasady te zostaną ujęte w
Umowie Uczestnictwa w Kursie Krawieckim.
7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie:
a. na 7 i więcej dni kalendarzowych przed datą jego rozpoczęcia, Uczestnikowi
przysługuje zwrot całkowitej kwoty wniesionej tytułem udziału w Kursie, w tym
ewentualnej opłaty rezerwacyjnej;
b. na mniej niż 7 dni kalendarzowych przed datą jego rozpoczęcia, Uczestnikowi nie
przysługuje zwrot opłaty wniesionej tytułem udziału w Kursie, w tym
ewentualnej opłaty rezerwacyjnej.
8. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za Kurs (także jej części) w przypadku
nieobecności na zajęciach.
9. Organizator dopuszcza możliwość odrobienia zajęć w innej tożsamej grupie w ramach
innego prowadzonego równolegle Kursu. Jest to możliwe jednak jedynie w razie
dostępności miejsc oraz po uprzednim potwierdzeniu tego faktu przez Koordynatora.
10. W przypadku, gdy na rozpoczętym już Kursie są wolne miejsca, Organizator
dopuszcza możliwość dołączenia do Kursu w trakcie jego trwania. Wówczas opłata
jest proporcjonalnie obniżona, w zależności od liczby zajęć pozostałych do
zakończenia danego Kursu.
11. Opłaty powinny być wznoszone przelewem, na konto bankowe Organizatora:
Aquacare Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa.
Nr rachunku: 63 2490 0005 0000 4600 6663 7710
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, nazwę kursu i numer grupy,
a także dopisek „akademiabemowska.pl”.

V. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu
Organizatora Kursu.
2. Uczestnicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieumyślnie oraz
uszkodzenia wynikające ze zużycia podczas korzystania z materiałów i sprzętu
zgodnie z ich przeznaczeniem.
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3. Korzystanie z materiałów i wyposażenia Akademii Dobrego Szycia może się odbywać
jedynie pod nadzorem instruktora prowadzącego zajęcia.
4. Uczestnik Kursu ma prawo do korzystania z całego wyposażenia Akademii Dobrego
Szycia, z wyjątkiem prywatnego sprzętu innych Uczestników, o ile sprzęt taki znajduje
się w pracowni.
5. Uczestnik Kursu ma prawo do zabrania po zakończonych zajęciach wszystkiego, co
zostanie przez niego wytworzone podczas Kursu.
6. Na terenie Akademii Dobrego Szycia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz
jakichkolwiek innych środków odurzających.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez
Uczestnika w miejscu odbywania się Kursu.
8. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

Warszawa, 15 lipca 2016 r.
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