REGULAMIN ZAJĘĆ PROGRAMU AKTYWIZACJI RUCHOWEJ „FIGULINA R”
1. Program aktywizacji ruchowej FIGULINA jest autorskim prawem zastrzeżonym.
2. Program FIGULINA jest usługą wspomagającą edukację dla dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Zajęcia FIGULINA odbywają się na terenie placówki przedszkolnej lub miejscu wskazanym przez
przedszkole. Zajęcia odbywają się w terminie ustalonym z przedszkolem. Czas zajęć dopasowany
jest do wieku dzieci i ich zdolności motorycznych.
4. Na zajęciach FIGULINA obowiązuje odpowiedni strój umożliwiający aktywność fizyczną dziecka.
5. Zajęcia FIGULINA prowadzone są przez instruktorów FIGULINY przeszkolonych przez autorów
programu lub osoby przez nich upoważnione.
6. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania instruktora, najpóźniej przed pierwszymi zajęciami, o
wszelkich schorzeniach i dysfunkcjach dziecka zagrażających jego zdrowiu w trakcie lub po
zajęciach. Instruktor ma prawo odmówić udziału dziecka w zajęciach jeśli podejrzewa, iż jego
aktualny stan zdrowia stanowi niebezpieczeństwo dla dziecka lub innych dzieci w grupie.
7. Na zajęciach mogą znajdować się wyłącznie uczestniczące w nich dzieci - BEZ RODZICÓW.
8. W przypadku urazu, złego samopoczucia lub innego zdarzenia powodującego zagrożenie dziecka
instruktor może przerwać zajęcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
9. W przypadku kontuzji lub urazu dziecka FIGULINA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, za
wyjątkiem winy umyślnej instruktora.
10. Rodzic lub opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko na zajęciach.
11. Zajęcia odwołane przez instruktora zostaną przeprowadzone w nowym terminie.
12. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od FIGULINA Sp. z o.o. ( decyzja
przedszkola, strajk, klęska żywiołowa lub epidemia, działania władz państwowych ) – opłata
miesięczna nie ulega zmianie.
13. Nieobecności dziecka nie wpływają na cenę za zajęcia.
14. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci spoza przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu z
przedszkolem.
15. Zgoda na uczestnictwo w zajęciach i udostępnienie wizerunku każdorazowo udzielana jest poprzez
akceptację niniejszego regulaminu i przesłaniu elektronicznej deklaracji uczestnictwa.
16. Informacja na temat harmonogramu i godzin zajęć udostępniana jest w przedszkolu.
17. Wszelkie informacje rodzicom udzielane są przez instruktora po ostatnich zajęciach dnia lub
mailem na biuro@figulina.pl.
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