
 

       

    

 

REGULAMIN KURSU „Zajęcia Online Minecraft: Education Edition” 

1. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników kursu „Zajęcia Online Minecraft: 

Education Edition”.    

2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika zajęć.    

3. Organizatorem jest: LEMONHANDS GROUP SP Z O O SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA ul. Włoska 8 00-777 Warszawa NIP: 5213738382 zwaną dalej 

Planetą Robotów.     

4. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 7 do 10 lat.    

5. Kurs podstawowy obejmuje 10 spotkań po 1,5 godziny. 

6. Kurs odbywa się za pomocą platformy Microsoft Teams oraz w razie potrzeby 

innych platform edukacyjnych. 

7. Cena kursu jest zależna od rodzaju pakietu: 

• Kurs podstawowy (10 zajęć) - 300 zł 

8. Organizator zapewnia dostęp do wszystkich wymaganych platform edukacyjnych 

oraz pomoc telefoniczną lub/oraz mailową w procesie instalacji lub/oraz 

logowania. 

9. Uczestnik musi mieć dostęp do łącza Internetu, umożliwiającego odbycie zajęć 

online. 

10. Uczestnicy zajęć mają prawo do:    

a. uczestniczenia we wszystkich zajęciach,    

b. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji programu zajęć,    

c. wsparcia ze strony instruktora w sprawach związanych z tematyką zajęć.    

11. Uczestnicy mają obowiązek:    

a. wykonywania poleceń instruktora,    



 

b. przestrzegania ramowego harmonogramu zajęć,    

c. dbania o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej,    

d. korzystania z platform edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem,    

e. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa,    

f. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze 

wskazówkami osoby prowadzącej,    

g. niezwłocznego zgłaszania wszelkich problemów, nieprawidłowości oraz 

zagrożeń opiekunowi. 

12. Uczestnikom zajęć zabrania się:       

a. używania wulgarnych słów i zwrotów.    

13. Nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w 

ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.    

14. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach, 

zaburzeniach dziecka biuro Planety Robotów mailowo: 

warsztaty@planetarobotow.pl, lub telefonicznie 731 471 482.  

15.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia opłaty za zajęcia (do 

wyboru jeden z trzech systemów) :  

• Kurs podstawowy (10 zajęć) - 300 zł    

    

Przy zapisywaniu dziecka na zajęcia należy podać aktualny telefon kontaktowy do 

rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika zajęć.   


