
Regulamin Akademii Pozytywnego Dziecka/ 

Akademia Mental Kids 
1. Organizatorem Akademii jest Anna Piaseczna Free Mind z siedzibą w Uniejowie przy ul. Mickiewiczka 

2a/1, 00-210 Uniejów, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod 
numerem NIP: 8281383295, REGION: 381100539, zwanym dalej „Organizatorem”. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest wyrażenie przez Rodzica/ Opiekuna prawnego Uczestnika 
zgody na postanowienia niniejszego regulaminu oraz podpisanie umowy. Uczestnik oraz 
Rodzic/Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż nie będzie mógł korzystać z usług Organizatora o 
ile nie wyrazie zgody na warunki Regulaminu. 

3. W Akademii mogą uczestniczyć dzieci w wieku 4-13 lat („Uczestnik”). 
4. Zgłoszenia Uczestnika na Akademię może dokonać Rodzic lub Opiekun prawny. 
5. Aktualna oferta cenowa Akademii przedstawiona jest Rodzicom/Opiekunom.  
6. Warunki uczestnictwa Akademii Pozytywnego Dziecka/ Akademii Mental Kids: 

a. Wpłaty dokonywane są na konto bankowe Organizatora, wskazane na umowie lub za 
pośrednictwem programu ActiveNow. 

b. Wpłata kwoty Akademii zgodnej z umową 
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Akademii jeśli jego realizacja jest utrudniona lub 

niemożliwa z powodów zależnych od Organizatora. W tym przypadku Organizator zwraca Rodzicom/ 
Opiekunom prawnym różnicę dokonanych wpłat. 

8. Przedstawiciel zobowiązuje się: 
a. Zapewnić systematyczne uczestnictwo KURSANTA w Warsztatach i zadbanie o przygotowanie 

się do nich. 
b. Zapewnić DZIECKU systematyczną kontynuację tematu Warsztatów w domu i wdrażać je do 

codziennych czynności. 
c. W przypadku nieobecności KURSANTA  na Warsztatach zadbać o kontakt z trenerem 

prowadzącym w celu uzyskania materiałów oraz odrobieniu ich po przez uczestnictwo w 
warsztatach zaproponowanych przez trenera, nieobecności odrabiane są w równoległej 
grupie do końca roku szkolnego. 

d. Informować trenera prowadzącego Warsztaty oraz organizatorów o wszelkich pojawiających 
się trudnościach. 

e. Przestrzegać porządku na terenie odbywających się Warsztatów, dbać o sprzęt, wyposażenie i 
pomoce dydaktyczne. 

f. Zapewnić, aby KURSANT posiadał w czasie zajęć prowadzonych w ramach Warsztatów 
wydane przez Centrum (dotyczy zajęć Akademii Pozytywnego Dziecka oraz Akademii Mental 
Kids. W przypadku zagubienia lub zniszczenia koszulki lub podręcznika Przedstawiciel 
zobowiązuje się do nabycia od Akademii kolejnego egzemplarza podręcznika lub koszulki za 
odrębną opłątą w kwocie 40 zł za koszulkę oraz 80 zł za materiały). 

g. W sytuacjach nagłych tj. nagła choroba lektora, Centrum Free Mind of Child Łódź zastrzega 
sobie prawo do odwołania zajęć i wskazania dodatkowego terminu odpracowania zajęć i 
przedłużenia kursu o nieodbyte zajęcia. 

h. CENTRUM FREE MIND OF CHILD ŁÓDŹ ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursanta 
tylko podczas zajęć na terenie sal Centrum. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze 
powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą rodzice / 
opiekunowie. 

i. CENTRUM FREE MIND OF CHILD ŁÓDŹ nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do 
KURSANTA pozostawione na terenie prowadzonego kursu. 



j. Przedstawiciel zobowiązuje się do poinformowania CENTRUM FREE MIND OF CHILD ŁÓDŹ 
przed rozpoczęciem zajęć o wszelkich problemach zdrowotnych Kursanta, które mogą mieć 
znaczenie dla uczestnictwa w zajęciach, w szczególności zaś o rodzaju produktów, na które 
uczulone jest KURSANT. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji Akademii o czym poinformuje 
Rodziców/Opiekunów, wcześniej min. 30 dni przed, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa 
z powodów niezależnych od Organizatora. 

10. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń przez Uczestnika np. w 
przypadku spóźnienia się na Akademię na zajęcia, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez 
program. 

11. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania Akademii. 
12. Organizator podczas Akademii zapewnia profesjonalną kadrę trenerską z uprawnieniami. 
13. Organizator odpowiada za rzetelną realizację programu Akademii. 
14. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy wartościowe (np. pieniądze, biżuteria czy 

elektronika) Uczestnika oraz rzeczy osobiste Uczestnika w czasie Akademii jak również na terenie 
Centrum. 

15. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty 
wyrządzone z winy Uczestnika. 

16.  Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawdą podania wszystkich 
ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Dziecka. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji 
podanej w Karcie Zgłoszenia Uczestnika. 

18. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika z miejsca Akademii, Rojna 39, Łódź 91-134. 

Postanowienia końcowe: 

19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 września 2020 roku. 
20. Organizator może okresowo wprowadzić zmiany do niniejszego regulaminu. Po wprowadzeniu takich 

zmian, organizator udostępni nową wersje Regulaminu pod adresem www.freemindofchild.pl 
21. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia. 
22. W wypadku gdyby któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazało się nieważne, 

postanowienie takie zostanie zmienione lub usunięte i pozostanie bez wpływu na pozostałe 
postanowienia Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal ważne i wiążące dla 
Uczestnika oraz jego Rodzica/Opiekuna prawnego. 

23. Regulamin oraz stosunek prawny pomiędzy Uczestnikiem, jego Rodzicem/Opiekunem prawnym, a 
organizatorem wynikający z Regulaminu podlega prawu polskiemu. 

24. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów pomiędzy 
nimi, a organizatorem wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, właściwego dla siedziby Organizatora. 

25. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna dla Organizatora z przeczytaniem tych dokumentów, 
zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem 
się Uczestnika oraz jego Rodzica/Opiekuna prawnego do przestrzegania zwartych tam zobowiązań. 


