
REGULAMIN AKADEMII MALUCHA 

CLEVER SOLUTIONS DOMINIKA PELKA-MAGDA 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach 
AKADEMII MALUCHA BeClever (zwaną dalej AM) należącej do Clever Solutions 
Dominika Pelka-Magda.  

2. Siedziba AM znajduje się w Tarnowskich Górach, przy ulicy Korola 51.  

§2 

1. W zajęciach prowadzonych w AM może uczestniczyć dziecko, którego 
rodzic/opiekun prawny: 

a. nie zalega z regulowaniem płatności za zajęcia; 

b. zapoznał się niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania; 

c. stosuje się do zasad niniejszego regulaminu.  

2. Udział w zajęciach prowadzonych w AM jest płatny. 

3. Wysokość opłat za udział w zajęciach określa cennik, stanowiący załącznik do 
niniejszego regulaminu. Cennik jest również dostępny na stronie 
www.beclever.edu.pl oraz w siedzibie AM, przy ulicy Korola 51 w Tarnowskich 
Górach.  

4. Opłaty za udział w zajęciach AM należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.  

5. Regularne uiszczanie opłat gwarantuje dziecku miejsce w grupie. 

§3 

1. Zajęcia w AM odbywają według ustalonego kalendarza dostępnego na stronie 
www.beclever.edu.pl oraz w biurze AM, przy ulicy Korola 51 w Tarnowskich 
Górach.  

2. AM jest czynna w wybrane dni tygodnia w godzinach 9:00-13:00. 

3. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dzieci najwcześniej od godz. 8.45 i odbiera 
o godz. 13:00. 

4. Dzieci z AM mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców/opiekunów 
prawnych lub osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane 
osobom nieupoważnionym. 



5. Nieobecność dziecka należy zgłosić telefonicznie (lub SMS) najpóźniej do godziny 
9:00 w dniu zajęć.  

6. Spóźnienie dziecka należy zgłosić telefonicznie (lub SMS) do godz. 9.30. O tej 
godzinie zamawiane są posiłki dla dzieci. 

8. W zajęciach AM może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające 
specjalnej opieki. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie należy 
przyprowadzać na zajęcia w AM. 

9. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest 
do zawiadomienia o tym fakcie pracowników AM.  

10. Dzieci uczestniczą w zajęciach AM w te dni, które zostały zdeklarowane podczas 
podpisania umowy.  

11. Każda zmiana dotycząca udziału dziecka w zajęciach powinna być wcześniej 
uzgodniona z pracownikiem AM. 

12. Nieobecności podczas zajęć w AM mogą być odpracowane w inne niż 
zadeklarowane dni, pod warunkiem wolnych miejsc w grupie, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z pracownikiem AM, najpóźniej do końca następnego miesiąca. 

13. Niezgłoszenie nieobecność dziecka skutkuje brakiem możliwości odpracowania 
zajęć. 

14. W przypadku nieobecności podczas zajęć ustalonych do odpracowania, zajęcia 
te przepadają.  

15. W przypadku braku możliwości odpracowania nieobecności (przy 
nieobecnościach trwających dłużej niż tydzień), od wpłaty za kolejny miesiąc, 
odliczona zostaje kwota: 

a) 40 zł w opłacie miesięcznej - opcja „Dwa razy w tygodniu”, 

b) 60 zł w opłacie miesięcznej - opcja „Trzy razy w tygodniu”. 

16. W przypadku nieobecności osoby prowadzącej zajęcia, CLEVER SOLUTIONS 
Dominika Pelka-Magda zobowiązuje się zapewnić zastępstwo. 

17. Jeżeli zajęcia w AM nie odbędą się z winy CLEVER SOLUTIONS Dominika Pelka-
Magda, firma zobowiązuje się do zwrotu kosztów w kwocie proporcjonalnej do 
liczby odwołanych zajęć lub umożliwienia odpracowania zajęć w innym terminie. 

18. Zajęcia dodatkowo płatne mogą być organizowane zgodnie z potrzebami 
rodziców z uwzględnieniem organizacji pracy przedszkola. 

§4 



1. AM zastrzega sobie prawo do poczęstunku dzieci podczas zajęć przekąskami, z 
zaznaczeniem, iż w/w są zakupione przez pracownika AM i przechowywane w 
zamkniętych opakowaniach, a nie przygotowane osobiście przez personel AM. 

2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zaopatrzyć dziecko w ubrania na zmianę, 
obuwie zmienne oraz pampersy, jeśli dziecko samodzielnie nie potrafi korzystać z 
toalety. 

3. Rodzic/opiekun zaopatruje dziecko w drugie śniadanie.  

4. Ze względu na prowadzone w AM codzienne zajęcia ruchowe zabrania się 
zakładania dzieciom biżuterii, a w szczególności długich kolczyków, łańcuszków, 
wisiorków, bransoletek, pierścionków itp.  

5. AM nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez 
dzieci. 

6. Pracownicy AM nie podają dzieciom żadnych leków. 

§5 

1. Zapisanie dziecka do AM jest równoznaczne z udostępnieniem danych 
osobowych na potrzeby kontaktu (numer telefonu, adres oraz adres e-mail). 

2. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 
rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb rekrutacji w kursie językowym. 

3. Zebrane dane osobowe w ściśle określonym zakresie (imię i nazwisko oraz 
ewentualnie osoby do kontaktu, data urodzenia , telefon, adres e-mail) 
udostępniane zostaną prowadzącym w celu sprawnego kontaktu z 
rodzicem/opiekunem prawnym lup przesyłaniu innych informacji związanych z 
funkcjonowaniem AM. 

4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
pracowników AM o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania 
dziecka. 

5. AM zastrzega sobie prawo własności oraz prawo do umieszczania zdjęć z zajęć 
na stronie internetowej AM i w innych materiałach reklamowych.  

6. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z 
funkcjonowaniem szkoły językowej (w tym ofert kursów językowych, obozów, 
innych ofert prowadzonych przez Szkołę Językową BeClever). Wycofanie zgody 
możliwe jest w formie pisemnej. 



7. Wraz ze złożeniem podpisów na umowie uczestnictwa, niniejszy Regulamin 
kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy 
rodzicem/opiekunem prawnym a Clever Solutions Dominika Pelka-Magda. 

8. Przed przystąpieniem do uczestnictwa dziecka w zajęciach rodzic/opiekun 
prawny zobowiązuje się do zapoznania z Umową, Regulaminem Akademii 
Malucha BeClever oraz Cennikiem i terminami płatności. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane 
przepisy kodeksu cywilnego. 


