
        STOWARZYSZENIE 

                                             po PROstu 

                    
       Pracownia Rozwoju Osobistego 

 

Regulamin Stowarzyszenia po PROstu. 
 
 Postanowienia ogólne 
1. Stowarzyszenie po PROstu z siedzibą w Słubicach, przy ul. Kilińskiego 9L,   
     KRS: 0000361431, REGON: 080455310, NIP: 5981620011 prowadzi działalność    
     bezpłatną i odpłatną. 
3. Niniejszy regulamin reguluje sprawy związane z przebywaniem w  
    salach zajęciowych oraz uczestnictwem w zajęciach. 
5. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów  
    niniejszego Regulaminu. 
 
Zajęcia 
1. Zajęcia w zależności od zakresu tematycznego są zajęciami nieodpłatnymi lub  
    odpłatnymi. Szczegółowe regulacje dotyczące płatności znajdują się w opisie  
    zajęć. 
2. Do prowadzenia zajęć Organizator zapewnia personel posiadający niezbędną  
    wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie. 
3. Zajęcia mają charakter autorski. 
4. Miejsce prowadzenia zajęć to siedziba stowarzyszenia, w przypadku innego  
    miejsca będzie ono wskazane indywidualnie w opisie warsztatów. 
5.Organizator zastrzega sobie prawo do zaniechania organizacji zajęć grupowych w  
    przypadku, gdy na dane zajęcia nie zostanie zgłoszona minimalna ilość    
    uczestników. Minimalna liczebność grup na poszczególnych zajęciach będzie  
    podana w opisie warsztatów. 
6.Organizator na 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęciem warsztatów  
   zamieszcza na stronie internetowej informację czy uzbierała się minimalna ilość  
   uczestników i czy warsztaty się odbędą. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia w  
    trakcie trwania cyklu zajęć. 
 
Warunki uczestniczenia w zajęciach 
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu na zajęcia najpóźniej  
     do 3 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia zajęć, podpisanie umowy (w  
     przypadku osób do 18 r ż. podpisanie przez rodziców/ prawnych opiekunów) oraz  
     uiszczenie opłaty – całości bądź 1 raty. 
2. Zapis na zajęcia  jest formą rezerwacji miejsca na zajęciach 
3. Zapisu na zajęcia można dokonać: 

- osobiście w stowarzyszeniu w dniach urzędowania Biura stowarzyszenia, 
- telefonicznie,  
- drogą elektroniczną. 

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do: 
- punktualnego przybywania na zajęcia, 
- wchodzenia na salę jedynie w czystym obuwiu lub w obuwiu zmiennym, 



- przestrzegania i wykonywania poleceń Instruktorów, 
- zgłaszania Instruktorowi złego stanu zdrowia lub kontuzji przed  
- rozpoczęciem zajęć; 
- niezwłocznego zgłaszania instruktorowi kontuzji nabytych w trakcie trwania  
  zajęć, 
- zachowania czystości i sprzątania swojego miejsca pracy. 

 
5. W przypadku odwołania zajęć Organizator zobowiązuje się do podania terminu,  
    w którym zajęcia się odbędą.  
 
6. W przypadku odwołania zajęć z powodu nie uzbierania się grupy a opłaty  
     wcześniej zostały pobrane Organizator zwraca uprawnionym uczestnikom         
     pieniądze w kwocie, która została pobrana. 
 
7. Niewykorzystane z powodu choroby lub sytuacji losowej zajęcia nie stanowią  
    podstawy do zwrotu pieniędzy. 
 
8. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć organizowanych przez  
    stowarzyszenie musi złożyć kartę rezygnacji w przypadku wypisania z zajęć. W  
     innym przypadku będzie traktowany jako uczestnik i będzie zobowiązany  
    do uiszczania opłat za zajęcia.  
 
9. Osobom postronnym nie wolno przebywać na sali podczas zajęć bez zgody  
    Instruktora lub Zarządu. 
 
10. Nie dopuszcza się używania obelg i wulgarnych słów w tym w językach obcych. 
 
11. W trakcie zajęć zabronione jest żucie gumy oraz używanie telefonów  
    komórkowych. Na terenie siedziby stowarzyszenia obowiązuje zakaz palenia  
    tytoniu, oraz stosowania środków odurzających. 
 
12. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie stowarzyszenia po PROstu bez zgody 
    Zarządu lub prowadzącego zajęcia jest zabronione. 
 
. 
13. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siedziby stowarzyszenie po    
      PROstu nie ponosi odpowiedzialności.  
 
14. Za szkody powstałe w siedzibie stowarzyszenia z winy Uczestnika  
      odpowiedzialność finansową ponosi Uczestnik lub rodzice / opiekunowie prawni  
      Uczestnika ( w przypadku osób niepełnoletnich). 
 
Naruszenie zasad Regulaminu 
1. Za naruszenie postanowień Regulaminu uczestnik może zostać ukarany:  
- słownym upomnieniem wobec innych, 
- powiadomieniem rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich) 
- usunięciem z listy uczestników zajęć. 
2. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu lub ich zachowanie  
     będzie zagrażało bezpieczeństwu innych osób, zostaną wyproszone z terenu  
     siedziby stowarzyszenia po PROstu 



 
 
Dane osobowe oraz wykorzystanie wizerunku 
1. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z  
    dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą  
    Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla  
    celów  marketingowych i ewidencyjnych tylko na potrzeby Organizatora.  
    Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz  
    wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 
 
2. Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie)  
     wyrażają zgodę na wykorzystywanie swego wizerunku lub wizerunku dziecka w       
     celach promocyjnych stowarzyszenia. 
 
 
Postanowienia końcowe 
1. Stowarzyszenie po PROstu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  
2. Stowarzyszenie każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie Regulaminu  
    przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie  
    mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 29  
    czerwca 2013 roku Uchwałą nr 7/2013. 
 
 
 


