Regulamin zapisów na kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasistów w roku
szkolnym 2021/2022
I Postanowienia wstępne
Zapisy na kursy dostępne są na stronie internetowej Fundacji „La Fontaine” Ośrodek Terapeutyczny
Kolorowa Fontanna http://kolorowafontanna.pl/
Właścicielem strony jest Fundacja „La Fontaine” prowadząca Ośrodek Terapeutyczny Kolorowa
Fontanna, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000803867; REGON: 38436053100000; NIP:
9512490265, z siedzibą przy ulicy Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa
II Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasistów - szkolenie dla uczniów szkół podstawowych
od 9 października 2021r. do 19 kwietnia 2022r., którego organizatorem jest sprzedawca: Fundacja
„La Fontaine”.
2. Przedmiot kursu – kursy są organizowane z przedmiotów: j. polski; matematyka; j. angielski; j.
francuski
3. Kursant – uczeń szkoły podstawowej zapisujący się na szkolenie.
4. Termin zajęć - październik 9,23; listopad 6,20; grudzień 4,18; styczeń 8,22; luty 19; marzec 5,19;
kwiecień 2,9.
5. Ilość godzin - 48 godzin dydaktycznych na jeden przedmiot + konsultacje indywidualne przed
egzaminem
6. Miejsce zajęć - ul. Wandy Rutkiewicz 2 Warszawa (Wilanów)
7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://kolorowafontanna.pl/
8. Sprzedawca – Fundacja „La Fontaine”, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000803867; REGON:
38436053100000; NIP: 9512490265, z siedzibą przy ulicy Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa.
III Postanowienia szczegółowe
1. Za pośrednictwem strony http://kolorowafontanna.pl/kursy-8-klasistow/ prowadzona jest
rejestracja na kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasistów (ich sprzedaż).
2. Osoba zapisująca się na kurs oświadcza, że jest uczniem szkoły podstawowej w rozumieniu
obowiązujących przepisów prawa i za zgodą opiekuna prawnego zobowiązuje się do uczestnictwa
w kursie.
3. Potwierdzeniem dokonania zapisu na kurs jest informacja zwrotna na podany przez uczestnika
adres e-mail.
4. Uczestnik kursu po zapisaniu się na szkolenie i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,
zobowiązany jest dokonać opłaty za kurs w pełnej wysokości lub w dwóch równych ratach.

5. Uczestnik kursu pełną opłatę lub pierwszą ratę za kurs zobowiązany jest wpłacić w przeciągu 7
dni po zapisaniu się na szkolenie, niepóźniej jednak niż do dnia rozpoczęcia kursu - tj.: 9
października 2021r. Jeżeli w tym terminie wpłata nie zostanie dokonana, zgłoszenie zostaje
anulowane.
6. Nieprzekraczalny termin uiszczenia drugiej raty ustala się na dzień 15 stycznia 2022 r.
7. Zakup na kursu upoważnia do uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z informacjami zawartymi w jego
opisie (data i miejsce).
8. Kursy odbywają się według proponowanego grafiku, pod warunkiem zebrania grupy szkoleniowej
(8 osób).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia grupy szkoleniowej maksymalnie do 10 osób.
10. Organizator wystawia fakturę za uczestnictwo w kursie, zgodnie z danymi podanymi podczas
zapisu.
11. W przypadku odwołania kursu z powodu niezebrania się grupy szkoleniowej, opłata za kurs
zostaje zwrócona kupującemu.
12. Nieprzybycie na zakupiony kurs (termin zajęć), nie upoważnia do ubiegania się o zwrot
wniesionej przez uczestnika opłaty.
13. Jeżeli uczestnik kursu zrezygnuje z uczestnictwa do dnia rozpoczęcia kursu, otrzyma zwrot
wniesionej opłaty pomniejszony o 10 % wartości kursu tytułem pokrycia kosztów administracyjnych
i organizacyjnych poniesionych przez organizatora.
14.
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15. W przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu, organizator w zgodzie z art 3853 pkt 12
k.c. uznaje prawo konsumenta do zwrotu opłaty w odpowiedniej części, zastrzegając prawo
potrącania kosztów poniesionych przez Fundację w związku z organizacją kursu.
16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia wpłaty na inne
szkolenie organizowane przez Fundację
IV Prawa własności intelektualnej
Kursy, w tym wszelkie materiały szkoleniowe, objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie ich oraz korzystanie w sposób inny, niż dozwolony
prawem jest zabronione.
V Zapisy
1. Aby dokonać zapisu na kurs, należy wybrać kurs na stronie http://kolorowafontanna.pl/kursy-8klasistow/, następnie poprzez e-formularz zapisać się na kurs.
2. Po dokonaniu zapisu, należy dokonać płatności za kurs. Płatność może być dokonywana przez
Klienta za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na nr rachunku bankowego: 14 1940 1076 3204
7864 0000 0000

3. Uczestnik przelewa na konto organizatora kwotę wystarczającą do pokrycia zobowiązania
wynikłego ze zgłoszenia.
4. Po zaksięgowaniu wpłaty przez organizatora, uczestnik uzyska prawo udziału w kursie.
3. Szczegóły związane z przebiegiem kursu znajdują się w opisie kursu na stronie
http://kolorowafontanna.pl/kursy-8-klasistow/
VI Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Reklamacje dotyczące kursów można zgłaszać na adres elektroniczny Organizatora:
kontakt@kolorowafontanna.pl
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 7 dni od ich doręczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprzedaży, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
VII Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „La Fontaine”, zarejestrowana pod numerem
KRS: 0000803867; REGON: 38436053100000; NIP: 9512490265, z siedzibą przy ulicy Wandy
Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa
2. Zebrane dane osobowe są wykorzystywane przez administratora w celu realizacji kursu
(zamówienia).
3. Dodatkowo użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji dotyczących
organizacji innych szkoleń przez Fundacja „La Fontaine”.
4. Dane osobowe użytkownika nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów
niezbędnych do realizacji zamówienia (księgowość, płatności).

