
 

 
 

 

 

 
Regulamin kursów robotyki organizowanych  

przez EdWings NOVA Sp. z o.o.  w roku szkolnym 2021/2022 
 

 §1  

Postanowienia ogólne 

1. Kursy robotyki organizowane są dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. 

2. Warunki organizacji kursów w przedszkolach: ceny, zasady tworzenia grup itp. określone są każdorazowo w 

odrębnej umowie z przedszkolem. Warunki organizacji kursów w szkołach określa niniejszy regulamin. 

3. Zajęcia realizowane są na terenie szkoły lub przedszkola. 

4. Plan zajęć dostosowany jest do szkolnego planu lekcji (zajęcia planowane są  bezpośrednio po/lub przed 

lekcjami). W przypadku braku sal lub konieczności łączenia uczniów różnych klas mogą pojawić się  „okienka”, 

kiedy dzieci muszą poczekać na zajęcia. 

5. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia zajęć w danej grupie jest uzyskanie odpowiedniej liczebności grupy oraz 

dostępność sal na terenie szkoły. 

6. Zajęcia rozpoczynają się niezwłocznie po ustabilizowaniu szkolnego planu lekcji, na podstawie którego tworzony 

jest plan zajęć. 

7. EdWings będzie prowadził kurs robotyki na terenie szkoły, organizowany w okresie: wrzesień – czerwiec. 

Dokładna ilość zajęć  zależy od  uwarunkowań  czasowych  w danej placówce. Pierwsze zajęcia rozpoczną  się po 

ustabilizowaniu planu zajęć szkolnych. Rodzic deklaruje udział swojego dziecka w całym kursie. Niezrealizowanie 

planowanych zajęć nie wpływa na odpłatność za jednostkowe zajęcia. 

 

§2  

Grupa kursowa, zasady organizacji 

1. Standardowe zajęcia odbywają się 1 razy w tygodniu, po 60 minut każde.  

2. Zajęcia odbywają się w 8-12 osobowych grupach (standardowe rozwiązanie). Dopuszczalne są inne rozwiązania. 

3. W szkołach podstawowych prowadzimy zajęcia od klasy zerowej.  

4. Pierwsze  zajęcia są zajęciami próbnymi (płatnymi) – rodzic i dziecko mogą po nim zrezygnować. 

 

§3  

Cena i opłaty za kurs 

1. Cena  zajęć zależy od wybranego planu płatności. Planowany roczny kurs obejmuje 30 zajęć. W związku z 
powyższym: 

 
- przy płatności jednorazowej z góry – cena za jedne zajęcia wynosi 25 zł brutto. Wymagana płatność jednorazowa to 
750 zł brutto 

 
- przy 3 płatnościach kwartalnych – cena za jedne zajęcia wynosi 27 zł brutto. Wymagana płatność kwartalna to 270 
zł brutto 

 
- przy płatnościach miesięcznych – cena za jedne zajęcia wynosi 30 zł brutto. Wymagana płatność miesięczna to 120 
zł brutto 

 
2. Miesięczny ryczałtowy koszt jest stały, niezależnie od tego ile zajęć zostanie zrealizowanych w danym miesiącu. 

Planowana średnia ilość zajęć oscyluje wokół 4 zajęć. W roku szkolnym będą  miesiące, w których wypadnie 



 

 
 

mniej niż 4 zajęcia, ale też zdarzą się miesiące, gdzie tych zajęć będzie powyżej 4. Powyższa zasada dotyczy 

również pozostałych planów płatności. 

3. EdWings w celu realizacji zaplanowanej ilości zajęć może zaproponować ( z  wyprzedzeniem ) odrobienie zajęć w 

innym terminie lub przedłużenie dotychczasowych zajęć. 

4. W ostatnim miesiącu pracy (w czerwcu) nastąpi wyrównanie opłaty w zależności od ogólnej ilości 

przepracowanych godzin.  

5. Zapłaty w każdym wybranym planie płatności należy dokonać w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca  

(z góry). W przypadku braku wpłaty w ustalonym  terminie, EdWings podejmuje kroki związane z procedurą 

ściągania należności (SMS przypominający, telefon do rodzica, monit).  W przypadku uruchomienia tych 

procedur, do kolejnej opłaty zostaną automatycznie doliczone koszty monitu oraz ustawowe odsetki za zwłokę. 

6. W przypadku braku zapłaty rodzica za zajęcia w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, Dziecko zostaje 

zawieszone w prawach uczestnika kursu, tzn. nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach, aż do czasu 

uregulowania zaległości finansowych wraz z odsetkami. 

7. W pierwszym miesiącu nauki: jeśli zajęcia rozpoczną się w 1 lub 2 tygodniu – obowiązuje płatność standardowa              

120 zł; jeśli rozpoczniemy w 3 lub 4 tygodniu – opłata ryczałtowa wynosi 60 zł. 

 

§4  

Promocje na kursach 

1. W roku szkolnym 2021/2022 EdWings  proponuje następujące promocje: 

a) osoby, które kontynuują zajęcia z poprzedniego roku  utrzymują płatność z poprzedniego roku - 25 zł brutto 

za jedne zajęcia niezależnie od wybranego planu płatności. Płatność miesięczna -100 zł brutto. 

b) przy zapisaniu na zajęcia więcej niż jednego dziecka, rodzic otrzymuje 5% rabatu rodzinnego. 

2. EdWings może wprowadzić inne, czasowe promocje związane z uczestnictwem w kursach. Ich regulamin będzie  

za każdym razem podany w odrębnej informacji. 

 

§5  

Nieobecność na zajęciach 

1. W przypadku choroby dziecka lub absencji na zajęciach z innych, niezależnych od EdWings  przyczyn, nie stosuje 

się upustów cenowych /odpisów, odliczeń. 

2. W przypadku odwołania zajęć z winy EdWings w pierwszej kolejności będzie podejmowana próba odrobienia 

zajęć w terminie skonsultowanym wcześniej z rodzicami. Jeżeli odrobienie zajęć nie będzie możliwe, to ostatnia 

opłata w roku szkolnym (najczęściej za czerwiec) będzie proporcjonalnie zmniejszona. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa z rodzicem jest podpisywana na cały rok szkolny – do 30.06.2022.  

2. Istnieje możliwość rozwiązania umowy w trakcie roku szkolnego, bez ponoszenia kosztów całego rocznego kursu. 

Umowę można rozwiązać zawsze na koniec danego miesiąca nauki, składając pisemne lub mailowe podanie o 

rozwiązanie umowy. Termin wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i biegnie od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dacie doręczenia  rezygnacji (wypowiedzenia), a kończy się w ostatnim dniu miesiąca. 

3. W przypadku rezygnacji przed upływem terminu obowiązywania umowy zostanie dokonany zwrot opłaty za 

miesiące objęte rezygnacją (jeśli taki występuje). Przy czym cena za zajęcia zostanie w ostatecznym rozliczeniu 

skalkulowana na poziomie płatności miesięcznej ( 30 zł brutto za zajęcia) 

4. Rodzic w sprawach kursu powinien kontaktować się z opiekunem regionu - Dyrektorem Regionalnym, 

instruktorem lub Biurem Obsługi Klienta / sekretariatem/.  

5. Niniejszy regulamin obowiązuje również na kursach organizowanych przez inne podmioty/firmy współpracujące 

pod marką EdWings.    


