Regulamin świadczenia usług edukacyjnych
przez FNEIT.pl – Szkoła Programowania

I.

Postanowienia ogólne

Organizatorem zajęć z programowania w FNEIT.pl Szkoła Programowania
jest Fundacja Nowoczesnej Edukacji Informatyczno – Technologicznej
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Polskiej Organizacji
Wojskowej 5, lok. 1.2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr
0000707766, NIP 771 28 96 054, Regon 368952190.
Udział w zajęciach z programowania jest możliwy po zgłoszeniu
uczestnictwa w siedzibie FNEIT.pl-Szkoła Programowania lub drogą
mailową
do
FNEIT.pl
Szkoła
Programowania
na
adres
biuro@szkolaprogramowania.eu, biuro@FNEIT.pl lub za pośrednictwem
formularza
dostępnego
na
stronie
internetowej
www.szkolaprogramowania.eu, opłaceniu zajęć i podpisaniu umowy przez
FNEIT.pl z prawnym opiekunem uczestnika zajęć z programowania.
W przypadku niepełnoletniego uczestnika zajęć umowę podpisują rodzice
lub prawni opiekunowie.
Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
Po podpisaniu umowy uczestnik zajęć z programowania zostaje
przydzielony do odpowiedniej grupy wiekowej 6-9 lat lub 9-12 lat, lub do
grupy „Bez kategorii wiekowej” i otrzymuje harmonogram zajęć.
Dla osób powyżej 12 roku życia przydział do odpowiedniej grupy „Bez
kategorii wiekowej” następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu wiedzy
z programowania.
Odstąpienie uczestnika zajęć z programowania od zawartej umowy może
nastąpić z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia i tylko
w formie pisemnej. Informację o planowanym rozwiązaniu umowy uczestnik
zajęć
z
programowania
musi
przesłać
na
adres
biuro@szkolaprogramowania.eu.
Rozwiązanie umowy powoduje anulowanie pozostałych lekcji, zaś
ewentualne nadpłaty zostaną zwrócone tylko w przypadku kursu
opłaconego z góry za semestr lub za rok.
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II.

Realizacja zajęć

Zajęcia w Szkole Programowania FNEIT.pl rozpoczynają się od września
i trwają do czerwca z przerwami świątecznymi oraz feriami.
Zajęcia odbywają się w małych grupach od 5 do 10 osób. Istnieje również
możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych.
Zajęcia w semestrze odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny
lekcyjne, jednostka lekcyjna to 60 min.
Zajęcia wakacyjne prowadzone są pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do
piątku) i trwają trzy godziny lekcyjne, jednostka lekcyjna to 60 min.
Szkoła Programowana FNEIT.pl nie zwraca kosztów za zajęcia, w których
uczeń nie uczestniczył.
W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach,
odrobienia zajęć z inną grupą, jeśli taka istnieje.

istnieje

możliwość

W przypadku nieobecności programisty, szkoła zobowiązuje się do
zorganizowania zastępstwa lub odpracowania zajęć w późniejszym,
dogodnym dla uczestników zajęć, terminie.
W sytuacji, gdy zajęcia grupy w semestrze zostaną przerwane z winy Szkoły
Programowania FNEIT.pl, koszty za nieodbyte zajęcia zostaną zwrócone.
Istnieje możliwość odwołania zajęć indywidualnych przez uczestnika zajęć
z programowania najpóźniej na 24 godz. przed planowanym terminem
zajęć. Zajęcia te mogą być przełożone na ustalony wspólnie termin.
Uczeń ma prawo do zmiany grupy w przypadku, kiedy zdecyduje, że dany
poziom kursu jest dla niego nieodpowiedni. Jeśli zaistnieje taka potrzeba,
uczeń powinien poinformować o tym programistę.
Szkoła Programowania FNEIT.pl nie ponosi odpowiedzialności
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.

za

Za wszelkie szkody i zniszczenia dokonane przez dzieci w budynku Szkoły
Programowania FNEIT.pl odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni
opiekunowie.
Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu,
palenia tytoniu oraz używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
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III.

Płatności
Cennik w roku szkolnym 2021/2022 r.

Karnet miesięczny

320 zł

Karnet semestralny

1520 zł

Karnet roczny

2880 zł

Konsultacje indywidualne

1 h/100 zł

Usługi programowania

1 h/190 zł

Rabaty
Rabat Rodzinny – 2 osoby z rodzeństwa = 2 x 290 zł, 3 osoby z rodzeństwa = 3 x
260 zł
Rabat Znajomi – 60 zł jednorazowo dla przyprowadzającego nowego uczestnika
zajęć
Rabat Semestralny – 5% rabatu przy jednorazowej wpłacie za cały semestr
– z wykluczeniem pozostałych rabatów
Rabat Roczny – 10 % rabatu przy jednorazowej wpłacie za cały rok – z
wykluczeniem Rabatu Semestralnego
Rabat Nowa Grupa – przyprowadź 5 osób które zapiszą się na zajęcia z
programowania, a otrzymasz zajęcia z programowania za darmo do momentu
uczęszczania przyprowadzonych osób na zajęcia.
Rabaty dotyczą tylko osób regulujących wpłaty terminowo (za terminową
wpłatę uważa się kwotę zaksięgowaną na konto).
Opłatę za kurs uczestnik zajęć ureguluje w terminach:


z góry za cały rok do 15 września,



z góry za cały semestr do 15 września za I semestr i do 15 lutego za
II semestr,
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z góry za cały miesiąc do 05 każdego miesiąca.

W przypadku zajęć indywidualnych system i termin płatności ustalany jest
indywidualnie z uczestnikiem zajęć z programowania.

Opłat należy dokonywać gotówką w siedzibie Szkoły Programowania
FNEIT.pl lub przelewem na następujące konto bankowe:
02 1020 3408 0000 4802 0439 4441

IV.

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowoczesnej Edukacji
Informatyczno – Technologicznej z siedzibą w Piotrkowie Tryb., ul. Juliusza
Słowackiego 9.
2) Kontakt z administratorem danych pod numerem tel. 44 649 83 87 lub
adresem e-mail: biuro@fneit.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i
obrony przed ewentualnymi roszczeniami po wykonaniu lub rozwiązaniu
umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, w przypadku
wyrażenia zgody, dane osobowe będą przetwarzane także w celu
umożliwienia nawiązania w przyszłości kontaktu niezbędnego do zawierania
umów.
4) Odbiorcami danych mogą być podmioty powiązane kapitałowo z Fundacją
Nowoczesnej Edukacji Informatyczno – Technologicznej.
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5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania umowy i
przedawnienia

wynikających

z

niej

roszczeń,

a

w

odniesieniu

do

przetwarzania na podstawie zgody w celu zawierania przyszłych umów – do
czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności przez Administratora.
6) Można żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Jest prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować niemożliwością realizacji umowy lub odmową
zawarcia umowy. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych
osobowych – prosimy o kontakt z administratorem danych pod numerem
tel. 44 649 83 87 lub adresem e-mail: biuro@fneit.pl
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