
WARUNKI UCZESTNICTWA W ZETPETACH I ZASADY PŁATNOŚCI w ROKU SZKOLNYM 
2019/20 

 
 

1. Firma “zetpety Katarzyna Łukaszewicz”,zwana dalej organizatorem, NIP 8981859995,        
REG:020011086 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. DEMBOWSKIEGO 12/5, zobowiązuje się           
do organizacji i przeprowadzenia warsztatów kreatywnych dla zapisanych, a następnie          
zgłoszonych przez formularz na stronie www.zetpety.com dzieci=uczestników. 

2. Organizator zajęć zapewnia uczestnikom wszelkie potrzebne materiały i narzędzia potrzebne          
do wykonania prac. Wykonane prace dzieci mogą zabrać do domu. 

3. Dzieci odbierane są na zajęcia ze świetlicy szkolnej i do niej odprowadzane.            
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć ponosi osoba prowadząca         
zajęcia.  

4. Jeżeli w szkole, jest wymagane upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy/klasy przez            
prowadzącego zetpety, prosimy o jego złożenie. (Dane do upoważnienia: zetpety Katarzyna           
Łukaszewicz, dowód osobisty avb424503) 

5. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut. Warsztaty nie odbywają się w dni                
ustawowo wolne od zajęć szkolnych, w ferie i przerwy świąteczne a także w dni, w               
których organizowana jest w szkole wyłącznie opieka świetlicowa. 

6. Koszt jednorazowego uczestnictwa w warsztatach wynosi 35 złotych  (1x90min) 1

7. Płatności za zajęcia odbywające się w danym miesiącu rodzic/opiekun dziecka zobowiązuje           
się dokonywać terminowo, przelewem na konto, na podstawie rozliczenia wysyłanego          
przez organizatora smsem na początku miesiąca. Termin płatności wynosi 7 dni od daty             
wysłania rozliczenia. W przypadku chęci otrzymania faktury, należy poinformować o tym           
organizatora. 

8. Przelewy należy wykonywać na konto bankowe: 57 1140 2004 0000 3002 7484 8158,             
zetpety Katarzyna Łukaszewicz ul. DEMBOWSKIEGO 12/5, 51-670 Wrocław, w tytule          
wpisując imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata. 

9. Rodzic/opiekun zobowiązuje się powiadomić organizatora o nieobecności dziecka na         
zajęciach najpóźniej rano w dniu zajęć. W przypadku niezgłoszenia nieobecności,          2

należność za dane zajęcia przepada, nie jest odliczana od kolejnego rozliczenia. 
10. Wypisanie dziecka z zajęć może nastąpić z zachowaniem 1-tygodniowego okresu          

wypowiedzenia przesłanego mailem na adres warsztatyzetpety@gmail.com. Zaprzestanie       
organizacji warsztatów ze strony organizatora może nastąpić gdy: a) świadczenie usługi           
stanie się nieopłacalne z powodu zbyt małej liczby osób uczestniczących (minimum 6) b)             
nastąpi zwłoka w płatnościach dłuższa niż 10 dni c) z przyczyn niezależnych od             
organizatora. W przypadku zaprzestania organizacji zajęć ze strony organizatora,         
ewentualne nadpłaty zostaną zwrócone. 

11. Zajęcia rozpoczynają się od września lub października 2019 (w zależności od wybranej            
grupy) i trwają do końca roku szkolnego.  

 
 

1 zniżka dla rodzeństw - minus 15% 
2 telefonicznie i smsem: 604-592-029, mailem: warsztatyzetpety@gmail.com 

http://www.zetpety.com/
https://www.mbank.com.pl/accounts_list.aspx#

