
 
 

REGULAMIN BAWIALNI EDUKACYJNEJ ACADEMIA ROBOTICA 

 

§1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin Bawialni edukacyjnej Academia Robotica (zwany dalej 

„Regulaminem”) określa prawa i obowiązki osób korzystających z Bawialni edukacyjnej. 

Wejście na teren sali Bawialni edukacyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i utrzymanie Bawialni 

edukacyjnej Academia Robotica oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest 

Wysocki.IT. 

2. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć: 

a. Bawialnia edukacyjna – Bawialnia Edukacyjna Academia Robotica, I piętro w 

budynku Galerii Wisła, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock. 

b. Korzystający z Bawialni – dzieci w wieku od 6 lat, które zostały zgłoszone do wejścia 

na salę Bawialni i do uczestnictwa w Zajęciach. 

c. Klient – osoba zgłaszająca dziecko do wejścia na salę Bawialni i do uczestnictwa w 

zajęciach; osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. 

d. Zajęcia w Bawialni – zajęcia z robotyki i programowania prowadzone na 

certyfikowanych zestawach LEGO® Education pod nadzorem trenera. 

e. Wysocki.IT – Tomasz Wysocki prowadzący działalność pod firmą Wysocki.IT z 

siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 38/20, 09-402 Płock. 

 

§2 

Zasady korzystania z Bawialni edukacyjnej 
 

1. Korzystający z Bawialni obowiązani są zachowywać się zgodnie z dobrymi obyczajami,  

z poszanowaniem cudzej własności, przestrzegać instrukcji korzystania z dostępnego 

sprzętu. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz 

poinformować zamierzające korzystać z Bawialni dziecko, o zasadach obowiązujących  

w Bawialni. 

3. Korzystanie z Bawialni edukacyjnej jest odpłatne, zgodnie z aktualnym cennikiem. 

4. Klient zobowiązany jest zgłosić w recepcji korzystające z Bawialni edukacyjnej dziecko. 

Klient otrzyma paragon fiskalny dokumentujący uiszczenie należności za dokonany 

zakup usługi.  

5. Obsługa Bawialni zastrzega sobie prawo do wyproszenia osób naruszających Regulamin, 

oraz ogólnie przyjęte normy zachowania, w szczególności zaś spożywających alkohol, 

palących papierosy, wprowadzających zwierzęta. 

6. Korzystający z Bawialni proszeni są o natychmiastowe zgłaszanie obsłudze spraw, które 

wymagają interwencji, w szczególności dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 

swojego  i innych. 

7. W przypadku złego samopoczucia Korzystającego z bawialni należy niezwłocznie 

poinformować o tym obsługę bawialni. Ze względów epidemiologicznych obsługa 

zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu dzieciom widocznie chorym. 



 
 

8. Bawialnia edukacyjna nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty 

wartościowe pozostawione przez Korzystających z bawialni podczas trwania zajęć. 

9. Udział w zajęciach odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica bądź prawnego opiekuna. 

Bawialnia edukacyjna nie ponosi odpowiedzialności za Korzystających z bawialni, 

zachowanie przed i po zakończonych warsztatach w danym dniu, a także za 

Korzystających z bawialni nieobecnych na zajęciach. 

10. W skład sali bawialni nie wchodzi toaleta. W przypadku chęci skorzystania z toalety 

Korzystający z bawialni musi zgłosić ww. fakt obsłudze Bawialni, która towarzyszy 

dziecku w drodze do toalety. Obsługa bawialni nie uczestniczy w czynnościach 

higienicznych. 
 

11. Obsługa Bawialni zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w przypadku jego 

agresywnego zachowania, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych 

dzieci bez zwrotu opłat. 

12. Jeśli dziecko, za przyzwoleniem rodzica/opiekuna, korzysta z Bawialni w sposób 

niewłaściwy do jego wieku, predyspozycji i umiejętności lub sprzeczny z niniejszym 

Regulaminem, odpowiedzialność Wysocki.IT oraz zarządcy i właściciela Galerii Wisła 

jest wyłączona. 

 

§ 3 

Zasady korzystania ze sprzętu Bawialni edukacyjnej 
 

1. Klient zobowiązany jest przedstawić dziecku podstawowe informacje dotyczące 

użytkowania sprzętu Bawialni edukacyjnej.  

2. Ze sprzętu Bawialni edukacyjnej można korzystać wyłącznie zgodnie z jego 

przeznaczeniem (z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, ostrożności oraz biorąc pod 

uwagę inne dzieci korzystające z Bawialni). 

3. Zabrania się:  

- wchodzenia na krzesła, stoliki,  

- wnoszenia picia i jedzenia, a w szczególności trzymania go w okolicy sprzętu 

komputerowego mogącego skutkować jego zalaniem lub uszkodzeniem, jak i jedzenia i 

picia w trakcie odbywania zajęć,  

- wynoszenia z Bawialni jakichkolwiek elementów jej wyposażenia, 

- wnoszenia przedmiotów ostrych, szklanych, niebezpiecznych, 

- podejmowania jakichkolwiek innych działań powodujących niebezpieczeństwo dla 

innych Korzystających z bawialni, obsługi Bawialni bądź mogących doprowadzić do 

zniszczenia sprzętu. 

4. W przypadku umyślnego uszkodzenia cudzego mienia przez Korzystającego z bawialni 

rodzice/opiekunowie ponoszą koszty jego naprawy lub wymiany. Rodzice/opiekunowie 

dzieci ponoszą nadto odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobach przez 

Korzystających  

z bawialni zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

5. Korzystający z bawialni zobowiązani są do zachowania czystości i porządku. 

6. Wysocki.IT nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Bawialni 

edukacyjnej wynikające z: działania siły wyższej; zastosowania się do żądań Zarządu 



 
 

Galerii Wisła, straży pożarnej, ochrony Galerii; śmierci lub wypadku pracownika 

Bawialni edukacyjnej; aktów wandalizmu i terroru; zamknięcia Galerii Wisła; awarii 

urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych do realizacji usługi; zagrożenia 

pożarowego oraz innych zdarzeń losowych. 

 

§ 4 

Cennik 
 

1. Korzystanie z Bawialni edukacyjnej  jest odpłatne. Ceny naliczane są według przyjętego 

cennika. Szczegółowy cennik znajduje się przy wejściu. 

2. Opłata za godzinę zegarową pobytu w Bawialni edukacyjnej wynosi 20 zł. 

3. W piątki pierwsza godzina pobytu w Bawialni edukacyjnej jest bezpłatna. Każda kolejna 

godzina jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

4. W przypadku przekroczenia czasu pobytu naliczana będzie opłata w wysokości 10 zł za 

każde rozpoczęte 30 minut.  

5. Klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za dokonany zakup usługi przy wejściu 

do Bawialni edukacyjnej. 

 

§ 5 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna 
 

1. Polityka Prywatności Danych Osobowych, Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcja 

Zarządzania Systemem Informatycznym znajduje się u pełnomocnika Wysocki.IT w 

Płocku przy ul. Synagogalnej 4/17. 

2. Wysocki.IT przetwarzana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka (w celu podpisania przedmiotowego regulaminu) i numeru telefonu 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka (w celu ewentualnego kontaktu ze strony Obsługi 

Bawialni). 

3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Wysocki.IT jako administratora 

danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych. 

4. Rodzic wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz kręcenie filmików z warsztatów, na których 

jest obecne jego dziecko i zamieszczanie ich na stronie internetowej www.robotica.edu.pl 

bądź portalach społecznościowych. 

 

Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje: 

1. Upomnienie ustne dziecka w obecności grupy przez pracownika Bawialni. 

2. Powiadomienie rodziców (opiekunów) o nieodpowiednim zachowaniu. 

3. Wykluczenie z zajęć. 

4. W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka skutkującego dwukrotnym 

zwróceniem uwagi, dziecko otrzyma bezwzględny zakaz uczestnictwa w darmowych 

zajęciach. 

 

http://www.robotica.edu.pl/


 
 

OŚWIADCZENIE: 

 

oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i zobowiązuję moje dziecko do jego 

przestrzegania. 
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