1. ZAPISY
1.1. Zgłoszenia na warsztaty cykliczne należy dokonać poprzez formularz znajdujący się na stronie
www.qumple.pl (przycisk „Rezerwuj” w prawym górnym rogu ekranu). Po uzupełnieniu formularza na
podany adres mailowy automatycznie otrzymają Państwo przygotowany do podpisania dokument
Zgłoszenia, Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Pracowni.
1.2. Dopełnieniem formalności jest podpisanie Zgłoszenia, dostarczenie podpisanego Zgłoszenia do
Organizatora oraz wpłacenie zaliczki za dany semestr lub w przypadku późniejszego dołączenia - zgodnie
z ustaleniami z Organizatorem. Elektroniczną wersję Zgłoszenia otrzymaną drogą mailową należy
wydrukować, podpisać i dostarczyć najpóźniej na pierwsze spotkanie warsztatowe. Istnieje także
możliwość wcześniejszego wysłania pocztą tradycyjną na adres: Klub Sportowy Qumple, ul. Jaśminowy
Stok 65/21, 80-177 Gdańsk. Kopia Zgłoszenia podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez
Organizatora
zostanie
wysłana
do
Państwa
na
adres
mailowy
podany
w formularzu zapisów.
1.3. Rodzic/Opiekun prawny poprzez złożenie podpisanego Zgłoszenia oraz dokonanie opłaty potwierdza
zapoznanie się z treścią „Warunków Uczestnictwa” oraz „Regulaminem Pracowni” które przyjmuje do
wiadomości i akceptuje.
1.4. Uzupełnione internetowo Zgłoszenie na warsztaty jest ważne przez 3 dni robocze – aby mieć
pewność zapisania Uczestnika na listę należy wpłacić zaliczkę w wysokości podanej w formularzu
Zgłoszenia otrzymanego w mailu.
1.5. W przypadku chęci dołączenia do warsztatów cyklicznych po oficjalnym terminie rozpoczęcia
spotkań w danym semestrze Rodzic/Opiekun prawny powinien w pierwszej kolejności skontaktować się
z Organizatorem celem potwierdzenia dostępności miejsc.

2. OPŁATY
2.1. Zaliczka w wysokości podanej w Zgłoszeniu płatna jest w ciągu 3 dni roboczych od uzupełnienia
formularza internetowego. Płatna przelewem na poniższe dane. W tytule przelewu niezbędne jest
podanie nazwy Usługi oraz imię i nazwisko Uczestnika.
Dane do przelewu:
Klub Sportowy Qumple
ul. Jaśminowy Stok 65/21,
80-177 Gdańsk
BNP Paribas: 75 1750 0012 0000 0000 3558 6792
2.2. Nieopłacenie zaliczki w ciągu 3 dni roboczych od uzupełnienia formularza internetowego skutkuje
wykreśleniem rezerwacji oraz zwolnienie miejsca na warsztatach innemu Uczestnikowi.
2.3. Opłacenie pozostałej kwoty za udział w cyklicznych spotkaniach warsztatowych powinno nastąpić
najpóźniej w dniu pierwszego spotkania warsztatowego (gotówką).
2.4. Nieopłacenie pozostałej kwoty w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o braku płatności
skutkuje wykreśleniem Uczestnika z listy oraz braku możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej zaliczki.

2.5. Wystawienie faktury może nastąpić w terminie najpóźniej 3 miesięcy od daty zaksięgowania opłaty.
Faktury wystawiane są na życzenie Rodzica/opiekuna prawnego, po wcześniejszym przesłaniu danych
nabywcy(mailowo).
3. WARUNKI REZYGNACJI
3.1. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do zwrotu wniesionej przez niego opłaty w całości, gdy złoży w
formie pisemnej rezygnację z udziału w warsztatach najpóźniej na dzień przed pierwszym spotkaniem
warsztatowym.
3.2. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach po pierwszym odbytym spotkaniu warsztatowym
dokonana opłata nie podlega zwrotowi, chyba że Uczestnik rezygnujący zapewni osobę-Uczestnika na
swoje miejsce.
4. REALIZACJA PROGRAMU
4.1. Organizator jest odpowiedzialny za realizację programu zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie
internetowej www.qumple.pl.
4.2. W każdym semestrze ze względów losowych Organizator może raz zmienić termin spotkania
warsztatowego. O zaistniałej sytuacji Organizator powiadamia Rodzica/Opiekuna prawnego w formie
wiadomości SMS i email oraz informuje (najpóźniej na 7 dni przed) o nowym terminie spotkania.
4.3. W przypadku, gdy Organizator jest zmuszony z przyczyn od niego niezależnych, zmienić terminy
lub miejsce spotkania warsztatowego, powiadamia o tym Rodziców/Opiekunów drogą
elektroniczną/sms. W takiej sytuacji Rodzic/Opiekun powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 2
dni od otrzymania pisemnej informacji zawiadomić przyjmuje proponowaną zmianę .
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkań danej grupy warsztatowej w przypadku
niezgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników. Organizator powiadomi o tym Rodzica/Opiekuna
prawnego drogą telefoniczną lub mailową i dokona zwrotu całości uiszczonej opłaty w zależności od
formy wpłaty (na wskazany przez Rodzica/Opiekuna rachunek bankowy) lub gotówką.
4.5. W przypadku gdy po zakończeniu spotkań warsztatowych Uczestnik ma samodzielnie wracać do
domu lub ma odbierać go ktoś inny niż Rodzic/Opiekun prawny konieczne jest przekazanie
Organizatorowi stosownego oświadczenia lub upoważnienia do odbioru dziecka.
4.6. Organizator sprawuje opiekę nad Uczestnikami od czasu rozpoczęcia spotkania warsztatowego do
czasu jego zakończenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak nadzoru
Rodziców/Opiekunów Uczestnika przed lub po zakończeniu spotkania warsztatowego.
4.7. W przypadku nieodebrania Uczestnika po czasie zakończenia spotkania warsztatowego Organizator
ma prawo naliczyć dodatkową opłatę za każde rozpoczęte 15 minut oczekiwania na odbiór dziecka.
4.8. Za szkody wyrządzone umyślnie przez Uczestnika podczas spotkania warsztatowego odpowiadają
Rodzice/ prawni opiekunowie.
4.9. W przypadku powtarzalnego zachowania Uczestnika niezgodnego z Regulaminem Pracowni
Organizator może podjąć decyzję o wykreśleniu Uczestnika z listy bez zwrotu wniesionej opłaty
semestralnej.
4.10. W przypadku czasowego lub stałego zaprzestania uczestniczenia w spotkaniach przez Uczestnika
z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, a w szczególności z przyczyn losowych, kontuzji,
choroby, wydalenia dyscyplinarnego opłata semestralna nie będzie zwracana.
4.11. W przypadku jednorazowego zdarzenia losowego uniemożliwiającego Uczestnikowi udział w
spotkaniu warsztatowym istnieje możliwość „odrobienia” nieobecności, po wcześniejszym ustaleniu
terminu i miejsca z Organizatorem.

Możliwość odrobienia nieobecności Uczestnika jest możliwe tylko w przypadku gdy zostaną spełnione
poniższe warunki:
a) przyczyną nieobecności jest zdarzenie losowe, niezależne od Uczestnika,
b) Organizator zostanie poinformowany o nieobecności Uczestnika najpóźniej na 1 dzień przed
spotkaniem warsztatowym (telefonicznie/sms/mailowo na adres : kontakt@qumple.pl),
c) w ciągu semestru możliwe jest odrobienie tylko jednej nieobecności.
4.12. Uczestnik ma prawo do korzystania podczas spotkań warsztatowych z własnej maszyny do szycia.
Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe na sprzęcie należącym do Uczestnika oraz
za jego stan techniczny.
5. INFORMACJE DODATKOWE
5.1. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych
osobowych” wypełniając formularz na stronie www.qumple.pl wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne
przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa,
na utrwalanie wizerunku Państwa dziecka w celu realizacji postanowień Statutu oraz promocji
działalności Klubu Sportowego Qumple oraz podmiotu współpracującego Qumple Sp. z o.o. ul.
Jaśminowy Stok 65/21 80-117 Gdańsk - w tym fotorelacji na stronie www.facebook.com/qumplePL oraz
w celach marketingowych przez Klub Sportowy Qumple.
5.2. Podpisując Zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju
informacji od Klubu Sportowego Qumple oraz Qumple Sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną.
5.3. Zgody, o których mowa powyżej w pkt 5.1 i 5.2 mogą być odwołane przez Rodzica/Opiekuna w
każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Rodzicem/prawnym opiekunem będą rozwiązywane
polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.

