
 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

FABLAB POBITE GARY! 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zgłoszenia przez uczestnika zajęć (za pomocą 
strony na Facebooku: FabLab Pobite Gary lub maila: fablabpobitegary@rodzinnawarszawa.pl.  

 W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje opiekun prawny. 

2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje: 

a. w sytuacji, gdy uczestnik lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika poinformuje 
koordynatora FabLab’u Pobite Gary! ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem messengera bądź 
maila wskazanego w pkt 1; 

b. w przypadku dwukrotnego niepojawienia się na zajęciach, bez uprzedniej informacji zgłoszonej 
koordynatorowi FabLab’u Pobite Gary! (telefonicznie, mailowo lub za pomocą messengera), 
minimum 12 godzin przed rozpoczęciem zajęć. 

c. w przypadku braku zgłoszenia informacji o rezygnacji z zajęć, bądź nie zachowania odpowiedniego 
okresu na zgłoszenie rezygnacji, Uczestnik może stracić możliwość udziału w kolejnych zajęciach 
organizowanych w Fablab Pobite Gary! lub trafi na listę rezerwową.  

3. Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby, 
dla których zabraknie wolnych miejsc przyjmowanie są na listę rezerwową; 

4. Przy zgłoszeniu na zajęcia opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania o specjalnych 
potrzebach zdrowotnych i wychowawczych dziecka, które mogą mieć wpływ na jego udział w 
zajęciach. 

5. Na każdych zajęciach uczestnik bądź opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zobligowany jest do 
wypełniania listy obecności. 

6. Zajęcia indywidualne i zespołowe odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć. 

7. W czasie zajęć w sali mają prawo przebywać tylko uczestnicy zajęć. 

8. O obecności w czasie zajęć rodzica lub opiekuna niepełnoletniego uczestnika, w uzasadnionych 
przypadkach decyduje instruktor. 

9. Instruktorzy i pracownicy FabLab’u Pobite Gary nie zapewniają opieki oraz nie ponoszą 
odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników zajęć, zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jaki po ich 
zakończeniu. 

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w zajęciach, 
poszanowania mienia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem 
innych uczestników zajęć, instruktora i pracowników. 

11. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. W przypadku osób niepełnoletnich 
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

W przypadku wyrządzenia szkody, uczestnik bądź rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika 
zobowiązany jest do wypełnienia Protokołu szkody stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu i 
przekazania go do Koordynatora FabLab Pobite Gary (biuro mieści się na I piętrze).
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