
Warszawa 01.04.2022

 Warunki uczestnictwa i regulamin płatności 
AcroLato – warsztaty wakacyjne 

Organizator: 
Marcin Markowski 
ul. Lanciego 10A/4 
02-792 Warszawa 

Nr konta bankowego: 
55 1140 2004 0000 3702 7498 9083 (mBank) 
Tytułem: Imię i Nazwisko uczestnika, turnus 

1. Zapisy na warsztaty dokonywane są poprzez formularz na stronie www.acroair.pl/acrolato/ 
2. Gwarancją rezerwacji miejsca na zajęciach jest wpłata zaliczki 200 zł w ciągu 5 dni od daty 
zapisu lub pełnej opłaty, jeśli zapis następuje na 14 dni lub mniej przed rozpoczęciem turnusu. 
3. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją i zobowiązaniem się do przestrzegania 
niniejszego Regulaminu. Uczestników warsztatów AcroLato obowiązuje także regulamin sali 
AcroSpace oraz aktualny regulamin zajęć AcroAir dostępne na stronie acroair.pl 
4. Możliwe jest wykupienie pakietu 5 dni zajęć (od poniedziałku do piątku) lub pojedynczych dni 
(wyłącznie miarę wolnych miejsc) zgodnie z cennikiem w ofercie AcroLato 
5. Najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu zajęć należy wpłacić II ratę opłaty za zajęcia. 
Brak wpłaty w powyższym terminie uprawnia Organizatora do odstąpienia od umowy. W 
przypadku rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, płatności całej 
kwoty należy dokonać w tym samym dniu. 
6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z powodów niezależnych od Organizatora, koszty 
rezygnacji kształtują się następująco: 
- równowartość wpłaconej zaliczki w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 14 dni lub więcej przed 
rozpoczęciem turnusu 
- 80% wpłaconej kwoty (zaliczki i II raty) w terminie od 13 dni do piątku poprzedzającego 
rozpoczęcie turnusu 
- rezygnacja w na 2 dni przed lub trakcie trwania nie skutkuje zwrotem wpłaconych pieniędzy 
- rezygnację należy zgłaszać mailowo (anna@acroair.pl) 
- wpłaconą i niewykorzystaną zaliczkę będzie można wykorzystać podczas innego turnusu 
AcroLata 2022, o ile będą dostępne wolne miejsca w grupie. 
7. W ramach oferty warsztatów AcroLato organizator zapewnia: opiekę w godzinach 8:30-16:00, 
realizację programu, gry i zabawy prowadzone przez animatorów, akcesoria i materiały niezbędne 
do gier i zabaw, zajęcia z akrobatyki dla grupy prowadzone przez instruktora akrobatyki lub inne 
zajęcia sportowe, wyżywienie (drugie śniadanie, obiad i podwieczorek oraz wodę). Świetlica w 
godzinach 16:00-17:00 jest dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem podanym na stronie. 
8. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zajęć ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 
wyrządzone przez dziecko. 
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9. Do udziału w warsztatach niezbędne jest wypełnienie zgłoszenia uczestnika zajęć. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć z zajęć na swojej stronie 
internetowej oraz w materiałach promocyjnych w celach reklamowych i marketingowych. W 
przypadku braku zgody na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem dziecka, należy o tym powiadomić 
wysyłając maila na adres organizatora. 
11. Dane osobowe przetwarzane przez organizatora są objęte polityką prywatności zgodnie z 
klauzulą RODO (dostępna na stronie acroair.pl). 
12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu, w sytuacji jeśli nie zbierze się 
minimalna liczba uczestników lub jeśli z powodu sytuacji epidemicznej organizacja zajęć nie 
będzie możliwa. W przypadku odwołania imprezy przez organizatora, zaliczki zostaną zwrócone. 
13. W przypadku rażącego naruszania regulaminu, zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania w 
grupie uczestnik może zostać wykluczony z zajęć, bez możliwości zwrotu uiszczonej opłaty. 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze ani rzeczy wartościowe przyniesione 
lub pozostawione po zajęciach. 
15. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących 
wytycznych związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego.  
16. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki w 
przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, 
kaszel, katar, duszności). 
17. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odbioru dziecka najpóźniej o godz 17:00. Za 
każdą rozpoczętą dodatkową godzinę będzie naliczana opłata w wysokości 50zł. 
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