
REGULAMIN ZAJĘĆ 
1. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym grafikiem. 

2. Liczba dzieci w grupach jest ograniczona dlatego na zajęcia obowiązują zapisy. 

Uczestnictwo w zajęciach na zasadzie wejścia jednorazowego jest możliwe tylko 

w przypadku wolnych miejsc. 

3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość ich odrobienia, pod 

warunkiem poinformowania o nieobecności dziecka, najpóźniej do godziny 19.00 w dniu 

poprzedzającym zajęcia. Informacje o nieobecności można przekazać poprzez: e-mail: 

kontakt@hopsaska.pl lub telefonicznie (22) 121-33-77. Odrobienie zajęć w ramach danego 

karnetu może nastąpić tylko raz – ważność karnetu zostaje przedłużona o kolejny tydzień. 

4. Wykupionego karnetu nie można zwrócić oraz nie ma możliwości przepisania karnetu 

na inne dziecko.  

5. Dzieci, które mają wykupiony karnet na zajęcia mogą bezpłatnie korzystać z Sali Zabaw 

przed i po zajęciach, w których uczestniczą. Za rodzeństwo bawiące się w HOPSASKA w 

czasie trwania zajęć siostry lub brata, nie pobierana jest opłata za zabawę. 

6. W przypadku zakończenia karnetu, nowy karnet należy przedłużyć w ciągu jednego 

tygodnia od daty jego ustania. W przypadku niewykupienia następnego karnetu na zajęcia 

w ww. terminie, miejsce nie jest rezerwowane i może być wykorzystane przez inne dziecko.  

7. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji 

fizycznej dziecka.  

8. Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających na terenie 

HOPSASKA, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach.  

9. Podczas zajęć dla dzieci powyżej 3 roku życia na sali mogą przebywać tylko dzieci - 

uczestnicy zajęć oraz osoba prowadząca zajęcia. 

10. Do prowadzenia zajęć HOPSASKA zapewnia personel posiadający niezbędną wiedzę, 

kwalifikacje i doświadczenie.  

11. W przypadkach losowych HOPSASKA zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany 

terminu zajęć. Informacja będzie dostarczona do rodzica/opiekuna za pomocą wiadomości 

SMS lub telefonicznie tylko w przypadku, gdy dziecko zostało uprzednio zapisane na dane 

zajęcia.  

12. Dokonanie zapisu dziecka na zajęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem 

Zajęć. 

13. Uczestników zajęć obowiązuje niniejszy Regulamin Zajęć oraz Regulamin Sali Zabaw 

HOPSASKA. 

14. HOPSASKA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie lokalu.  



15. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego 

dziecka. Dane będą przetwarzane przez HOPSASKA - Administratora danych. Podanie 

danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie 

wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane 

w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926). 

16. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć zorganizowanych oraz umieszczanie 

ich na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w HOPSASKA. Jeżeli rodzic 

lub opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w ww. miejscach nie wyraża 

na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować o tym HOPSASKA na piśmie. 

Niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu zdjęcie zostanie usunięte. 


