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                 REGULAMIN ZAJĘĆ  
  STUDIA MACIEJ 

1. Organizatorem zajęć i podmiotem odpowiedzialnym za ich prowadzenie jest firma Blue 
Prevent Karolina Jędryszek, ul. Staromiejska 72, 41-800 Zabrze, NIP 648 247 8682 (dalej 
„Organizator”) oraz Agencja Artystyczna M.ART PROMOTION Magdalena Ziółkowska, 
ul. Staromiejska 72, 41-819 Zabrze, NIP 648 242 7472 

2. Miejscem zajęć jest Studio Maciej mające swą siedzibę w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej  72 
(dalej „Studio”), chyba że Organizator wskazał inaczej. 

3. Przez zajęcia rozumie się wszelką formę zorganizowania czasu dzieciom i innym 
uczestnikom; 

4. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla uczestników indywidualnych jak i dla 
zorganizowanych grup. 

5. Zajęcia odbywają się w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach 8-21. 
6. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. 
7. Wysokość opłaty wynika z umowy oraz/lub z aktualnego cennika dostępnego na stronie 

internetowej https://studiomaciej.pl (dalej: „strona internetowa”); w przypadku kolizji, 
pierwszeństwo przed cennikiem ma umowa. 

8. Prawo do uczestnictwa w zajęciach przysługuje na podstawie podpisanej umowy/karnetu 
bądź też po wykupieniu jednorazowego wejścia. 

9. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach wymaga wyraźnego jej zgłoszenia (w przypadku 
umowy pisemnego). Z rezygnacją łączy się prawo zwrotu zapłaconej opłaty tylko w 
przypadkach określonych w umowie.   

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn 
niezależnych od niego.  

11. Zajęcia mogą być odwołanie w szczególności, gdy liczba uczestników, którzy dokonali 
rezerwacji nie osiągnie minimalnej liczby uczestników zajęć. 

12. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się regularnie, zgodnie z harmonogramem, dostępnym na 
stronie internetowej. 

13.  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość 
uczestnictwa w zajęciach w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu. 

14. Opiekunowie nie mogą przebywać w pomieszczeniu, w którym organizowane są zajęcia, 
chyba że Organizator wskazał inaczej. 

15. W czasie zajęć, tj. od momentu przekazania instruktorowi zajęć do momentu jego odebrania 
przez prawnego opiekuna, dzieci znajdują się pod opieką osób prowadzących zajęcia. 

16. Każdy rodzic/opiekun uczestnika zajęć zobowiązany jest do odprowadzenia podopiecznego 
na zajęcia w wyznaczonym miejscu, a następnie do odebrania go po ich zakończeniu. 

17. Odebrać dziecko może jedynie osoba upoważniana, wymieniona w kwestionariuszu. 
18. Organizator może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej 

będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku. 
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zostawione bez opieki 

oraz za straty materialne na rzeczach należących do uczestników zaistniałe podczas zajęć, o 
ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.  

20. Rodzic/opiekun zobowiązany jest zapewnić dziecku wszystkie rzeczy niezbędne w zakresie 
jego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach (np. buty zmienne, wierzchnie odzienie, 
nakrycia głowy, stroje, w tym stroje ochronne). 

21. Okrycie wierzchnie i obuwie dzieci pozostawiają w szatni. 
22. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się wyłącznie w skarpetkach lub obuwiu zamiennym. 
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23. Opiekunowie wchodzą na salę wyłącznie w obuwiu zamiennym. 
24. W trakcie zajęć zakazane jest noszenie zegarków, biżuterii i innych ozdób, bądź 

niebezpiecznych przedmiotów; w przypadku posiadania takich rzeczy powinny one zostać 
oddane opiekunom przed rozpoczęciem zajęć lub do przechowania Organizatorowi.  

25. Spożywanie posiłków odbywa się tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 
26. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom 

organizatorów w ramach prowadzonych zajęć. 
27. Organizator ma prawo usunąć z zajęć uczestnika, który nie podporządkowuje się 

regulaminowi i zakłóca porządek, bez zwrotu opłaty za zajęcia. 
28. Rodzic/opiekun uczestnika zajęć odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy 

podopiecznego w trakcie trwania zajęć, w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia 
Studia Maciej. 

29. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie 
trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie internetowej oraz 
na innych stronach promujących działalność STUDIA MACIEJ. 

30. Rodzic/prawny opiekun małoletniego uczestnika oświadcza, iż zezwala na bezpłatne 
zamieszczanie jego dzieł, powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie 
internetowej oraz na innych stronach promujących działalność STUDIA MACIEJ. 

31. Uczestnik ma obowiązek wszystkie zaakceptowane zdjęcia prezentowane w internecie 
opatrywać linkiem do https://studiomaciej.pl celem wskazania, że powstały właśnie na 
warsztatach organizowanych przez Studio Maciej. 

32. Każdy rodzic/opiekun uczestnika zajęć zobowiązany jest do poinformowania o 
ewentualnych uczuleniach podopiecznego i do przedstawienia wszelkich informacji o 
okolicznościach mogących mieć wpływ na stan dziecka w trakcie zajęć. 

33. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. 
34. Ze względów bezpieczeństwa każdy z rodziców/opiekunów uczestnika zobowiązany jest 

podać przynajmniej jeden numer telefonu dostępny w godzinach trwania zajęć.  
35. Na terenie Studia Maciej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz 

spożywania alkoholu. 
36. Przebywanie na terytorium Studia oraz uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu oraz cennika obowiązującego w Studiu Maciej. 
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                    Regulamin Warsztatów             

1.Organizatorem warsztatów jest Agencja Artystyczna M.ART PROMOTION Magdalena 
Ziółkowska ul. Staromiejska 72, 41-800 Zabrze, NIP: 6482427472 
2.Miejscem organizacji warsztatów jest Studio Maciej mające swą siedzibę w Zabrzu przy ul.  
Staromiejskiej 72, chyba że Organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów lub umowie. 
3.Warsztaty przeznaczone są zarówno dla uczestników indywidualnych jak i dla 
zorganizowanych grup. 
4.Warsztaty odbywają się w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach 8-16. 
5.Warsztaty organizowane są turnusami. 
6.Do uczestnictwa w warsztatach uprawnia dokonanie wcześniejszej wpłaty (przelew 
na wskazany rachunek bankowy) 
7.Wysokość opłaty na poszczególne warsztaty oraz termin zapłaty każdorazowo ogłaszane jest 
na stronie internetowej wraz z uruchomieniem zapisów. 
8.Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach wymaga wyraźnego jej zgłoszenia. Z rezygnacją 
łączy się prawo zwrotu zapłaconej opłaty tylko w przypadkach określonych w umowie. 
9.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych warsztatów z przyczyn 
niezależnych od niego. Warsztaty mogą być odwołane w szczególności, gdy: 
 - liczba uczestników, którzy dokonali rezerwacji w warsztatach nie osiągnie minimalnej liczby 
ich uczestników, 
- na organizację warsztatów nie pozwolą warunki pogodowe, 
- z innych przyczyn niezależnych od Organizatora. 
10.Opiekunowie nie mogą przebywać w pomieszczeniu, w którym organizowane są warsztaty. 
11.W czasie warsztatów dzieci znajdują się pod opieką osób prowadzących warsztaty. 
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz 
za straty materialne na rzeczach należących do uczestników zaistniałe podczas zajęć 
warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora. 
13.Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów 
w ramach prowadzonych zajęć. 
14.Organizator ma prawo usunąć z warsztatów uczestnika, który nie podporządkowuje się 
regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty. 
15.Rodzic/opiekun uczestnika Warsztatów odpowiada za wszelkie szkody z winy 
podopiecznego w trakcie trwania warsztatów, w szczególności za szkody dotyczące 
wyposażenia Studia Maciej. 
16.Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w 
trakcie trwania zajęć i publikacji wykonywanych zdjęć w galerii dostępnej na stroniehttps://
studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność STUDIA MACIEJ. 
17.Rodzic/prawny opiekun małoletniego uczestnika oświadcza, iż zezwala na bezpłatne 
zamieszczanie jego dzieł, powstałych w trakcie warsztatów, w galerii dostępnej na stronie 
https://studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność STUDIA MACIEJ. 
18.Uczestnik ma obowiązek wszystkie zaakceptowane zdjęcia prezentowane w internecie 
opatrywać linkiem do https://studiomaciej.pl celem wskazania, że powstały właśnie 
na warsztatach organizowanych przez Studio Maciej. 
19.Każdy rodzic/opiekun warsztatów uczestnika warsztatów zobowiązany jest 
do odprowadzenia podopiecznego na zajęcia w wyznaczonym miejscu, a następnie do odebrania 
go po ich zakończeniu. 
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20.Każdy rodzic/opiekun uczestnika warsztatów zobowiązany jest do poinformowania 
o ewentualnych uczuleniach podopiecznego i do przedstawienia wszelkich informacji 
o okolicznościach mogących mieć wpływ na stan dziecka w trakcie zajęć warsztatowych. 
21.Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. 
22.Ze względów bezpieczeństwa każdy z rodziców/opiekunów uczestnika zobowiązany jest 
podać przynajmniej jeden numer telefonu dostępny w godzinach trwania Warsztatów. 
23.Odebrać dziecko może jedynie osoba upoważniona, wymieniona w kwestionariuszu 
24.Rodzic/opiekun zobowiązany jest zapewnić dziecku wszystkie rzeczy niezbędne w zakresie 
jego uczestników w zaplanowanych zajęciach warsztatowych (np. buty zmienne, wierzchnie 
odzienie, nakrycia głowy, stroje) 
25.Harmonogram zajęć warsztatowych znajduje się na stronie internetowej https://
studiomaciej.pl 
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Regulamin dotyczący obostrzeń Covid-19 w Studiu Maciej 

           

     Drodzy Rodzice,       

Z uwagi na obostrzenia sanitarne chcemy dołożyć jeszcze 
większych starań, by Wasze dzieci były u nas bezpieczne. Zależy 
nam na ciągłości w prowadzeniu zajęć i cieszenia się z rozwoju 
niezwykłych talentów naszych podopiecznych. Wspólnie musimy 
wypracować najlepszy system bezpieczeństwa. 

Rodzice/Opiekunowie: 
1. Przyprowadzamy na zajęcia wyłącznie dzieci zdrowe. 

2. Prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do Studia.  

3. Prosimy o zakrywanie ust i nosa w częściach wspólnych 
Studia (wejście, korytarz, toaleta) – powyżej 6 roku życia 

4. Prosimy o pozostawienie pod naszą opieką dzieci i 
nieprzebywanie w czasie zajęć w Studiu.  

5. Przyprowadzamy dzieci na zajęcia nie wcześniej niż 5 minut 
przed ich rozpoczęciem. 

Dzieci: 
1. Najmłodsze dzieci mogą wchodzić do Studia z rodzicem/

opiekunem (tylko 1 osoba) 

2. Starsze dzieci prosimy zostawiać pod naszą opieką już przy 
wejściu.  

3. Dzieci 6+ prosimy, by w częściach wspólnych zakrywały usta i 
nos. 

4. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.  

Z góry dziękujemy wyrozumiałość oraz 
dostosowanie się do nowych zasad ☺ 
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     Regulamin Darmowych Wejściówek :    

Darmowa wejściówka to idealny sposób na odnalezienie zajęć 
dopasowanych do Ciebie. Po podaniu Twojego maila otrzymasz 
wiadomość zwrotną z kodem, który należy podać przy zapisie na 
zajęcia. Z wejściówki możesz skorzystać tylko jeden raz. 

UWAGA! 

   Jedna wejściówka przypada na jednego uczestnika 
zajęć i jest JEDNORAZOWA. 

• W przypadku zdobycia kolejnej wejściówki w ramach konkursu 
lub innych akcji promocyjnych - po okresie 6 miesięcy można 
skorzystać ponownie  akcji promocyjnej z nowo otrzymaną  
wejściówką. 


• Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, co do 
wybranych przez osobę, która posiada wyżej wspomnianą 
wejściówkę - zarówno otrzymaną drogą mailowo jak i otrzymaną 
po urodzinkach/ animacjach. 
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