Regulamin Małej Klasyki na Koszykach („Regulamin”)
Kierując się troską o komfort i bezpieczeństwo uczestników Małej Klasyki na Koszykach („Zajęcia”)
uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych postanowień Regulaminu. Wejście na teren biura Julian
Cochran Foundation w Hali Koszyki na pierwszym piętrze (lokal H.02.130) w ramach organizowanych
Zajęć oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
1. W Zajęciach uczestniczyć mogą jedynie dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 7 lat
(“Uczestnicy”).
2. Mała Klasyka na Koszykach jest dostępna dla Uczestników w godzinach organizowania tego
wydarzenia przez Julian Cochran Foundation (zwanego „Organizatorem” lub „Fundacją”).
3. Wstęp na Zajęcia jest bezpłatny.
4. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
5. Rodzice/ Opiekunowie Uczestników nie mogą brać udziału w zajęciach ani przebywać w trakcie
ich trwania na terenie biura Fundacji.
6. Liczba Uczestników Zajęć jest ograniczona. Z tego powodu uczestnictwo jest możliwe
wyłącznie po uprzednim wysłaniu zgłoszenia na adres mknk@juliancochranfoundation.com
oraz po otrzymaniu zwrotnego maila z potwierdzeniem wpisania na listę. Osoby, które nie
wysłały zgłoszenia bądź nie otrzymały potwierdzenia, nie mogą uczestniczyć w Zajęciach.
7. Dane dziecko może uczestniczyć w Zajęciach maksymalnie dwa razy w danym miesiącu.
W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość częstszego uczestnictwa w Zajęciach.
8. Na 4 dni przed terminem Zajęć wysyłany jest mail z przypomnieniem o zapisie na dany termin.
9. Rodzice/ Opiekunowie Uczestników są zobowiązani do poinformowania Organizatora
o ewentualnej rezygnacji dziecka z uczestnictwa w zajęciach na minimum 3 dni przed ich
rozpoczęciem. Organizator tworzy listy rezerwowe dzięki czemu dziecko, które nie może
uczestniczyć w zajęciach zwalnia miejsce dla dziecka z listy rezerwowej.
10. Każda osoba, która dwukrotnie nie poinformuje Organizatora o nieobecności na zajęciach
zostaje wyłączona z możliwości uczestnictwa w nich na okres jednego miesiąca, o czym
zostanie powiadomoniona mailowo.
11. Zajęcia trwają 35 minut. Zajęcia I Grupy rozpoczynają się punktualnie o godz. 12:00, zajęcia II
Grupy o godz. 13:00. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na miejsce 5 minut przed
rozpoczęciem zajęć w danej grupie. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia.
12. Rodzice/ Opiekunowie Uczestników Zajęć są zobligowani do pozostawania na terenie Hali
Koszyki podczas ich trwania w razie nieoczekiwanych sytuacji. Rodzice są odpowiedzialni za
przyprowadzenie dziecka na Zajęcia oraz za jego odbiór o wyznaczonej porze zakończenia
Zajęć.
13. Rodzice/ Opiekunowie Uczestników Zajęć zobowiązani są zapewnić im wygodne ubrania oraz
– szczególnie w miesiącach zimowych – obuwie na zmianę.

14. Biuro Organizatora, w którym odbywają się Zajęcia, nie jest monitorowane.
15. Zabrania się wnoszenia na Zajęcia broni palnej, materiałów wybuchowych, narkotyków,
substancji łatwopalnych oraz innych zagrażających bezpieczeństwu, mogących stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
16. Osoby zakłócające porządek, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających
środków odurzających, zakłócające porządek publiczny oraz zachowujące się w sposób
uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszające niniejszy Regulamin będą wyproszone
z siedziby Julian Cochran Foundation przez ochronę obiektu. Niezastosowanie się do tego
wymogu może skutkować interwencją Policji lub innych służb porządkowych.
17. Uczestnictwo w Zajęciach równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na utrwalanie
i wykorzystanie wizerunku uczestnika w szczególności w materiałach fotograficznych
Organizatora tj. Julian Cochran Foundation z siedzibą w Warszawie (00-667), ul. Koszykowa
63, na potrzeby działań prowadzonych przez Julian Cochran Foundation. Wyrażenie zgody jest
równoznaczne z tym, że materiały mogą ̨ zostać wykorzystane przez Julian Cochran
Foundation bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych w trakcie spotkań, konferencji,
targów, w serwisie internetowym, w telewizji, radiu, prasie, broszurach i materiałach
zdjęciowych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
18. Fotografowanie i filmowanie w czasie Zajęć przez Rodziców / Opiekunów Uczestników jest
możliwe wyłącznie do użytku prywatnego.
19. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych z wykorzystaniem wizerunku, architektury
i wnętrz Hali Koszyki jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Dyrekcji
Hali Koszyki, za wyjątkiem zdjęć lub filmów do użytku prywatnego.
20. Niezgodne z przeznaczeniem lub zasadami bezpieczeństwa używanie sprzętu i wyposażenia
znajdującego się w siedzibie Julian Cochran Foundation, jak i w pomieszczeniach
ogólnodostępnych czy toaletach, jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia
o naprawienie szkody.

Niezależnie od Regulaminu zabrania się podejmowania w przestrzeni Organizatora działań zakazanych
w świetle obowiązującego prawa.
Julian Cochran Foundation
ul. Koszykowa 63, H02.130
00-667 Warszawa

