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1. Akademia Gambit jest firmą prywatną i mobilną szkołą szachową, którą tworzą jej nauczyciele.
2. Najważniejsze decyzje związane z działalnością firmy podejmuje jej właściciel - Łukasz Suchowierski.
3. Oficjalną stroną internetową Akademii Gambit jest www.akademia-gambit.pl i do niej należą prawa
autorskie.
4. Podejmowanie współpracy z Akademią Gambit i uczestnictwo w zajęciach, kursach, szkoleniach,
turniejach i innych wydarzeniach organizowanych przez Akademię Gambit jest dobrowolne.
5. Zapisy i wypisy są ustalane z instruktorem prowadzącym. Uczestnicy automatycznie akceptują regulamin.
6. Umowy mogą być zawierane słownie lub na piśmie.
7. W czasie turniejów i uroczystości obowiązuje godne zachowanie i rozgrywka w duchu fair play.
8. Zawodnicy uczęszczający na zajęcia prowadzone przez instruktorów Akademii Gambit zgłaszają się na
turnieje jako zawodnicy „Akademia Gambit”, a opiekę nad nieletnimi sprawują rodzice lub opiekunowie.
9. Uczestnicy zajęć mają prawo do:
- godnego i życzliwego traktowania,
- swobody w wyrażania własnego zdania i poglądów,
- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
- otrzymania papierowej wersji faktury (drukowanej na życzenie).
10. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
11. Opiekę prawną nad nieletnimi sprawują rodzice/opiekunowie.
12. Uczestnicy są zobowiązani do:
- przestrzegania regulaminu Akademii Gambit,
- zachowania bezpieczeństwa w czasie zajęć oraz szacunku wobec nauczycieli i innych uczestników,
- przestrzegania zasad wyznaczonych przez nauczyciela,
- zgłaszania zaistniałych nieprawidłowości dla nauczyciela,
- poszanowania mienia Akademii Gambit oraz miejsc, w których odbywają się zajęcia,
- utrzymanie ładu i porządku, dbałość o higienę osobistą, estetyczny wygląd i ochronę życia i zdrowia.
13. Nauczyciel może wyprosić z zajęć i wydarzeń uczestnika lub skreślić go z listy uczestników w razie:
- rażącego lub wielokrotnego naruszania reguł i agresywnego zachowania,
- negatywnego i demoralizującego wpływu na innych uczestników,
- stwierdzenia podczas zajęć, iż uczestnik znajduje się po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
- braku wniesienia opłat za usługę w terminie dłuższym niż 7 dni od ostatecznego terminu opłat, które
wyznacza prowadzący zajęcia lub komunikat organizacyjny na stronie www.akademia-gambit.pl
Odwołania przyjmuje właściciel firmy, który podejmuje ostateczne decyzje i odpowiada za porozumienie.
14. W przypadku niepełnoletnich uczestników Akademia Gambit powiadamia rodziców lub prawnych
opiekunów o skreśleniu z listy uczestników.
15. Terminy płatności wyznacza i może przedłużać właściciel Akademii Gambit.
16. Opłaty dokonywane są wyłącznie przelewem na konto 35 1140 2004 0000 3202 7582 8156 dostępne do
publicznej wiadomości na oficjalnej stronie akademii.
17. Wszelkie sprawy niezawarte w regulaminie ustalane są w sposób polubowny pomiędzy uczestnikiem
(rodzicem/opiekunem niepełnoletnich), a właścicielem Akademii Gambit.
18. Na prośbę jednej ze stron wszelkie ustalenia i umowy słowne mogą zostać sporządzone na piśmie w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisane przez obie strony.
19. Uczestnicy i rodzice/opiekunowie nieletnich wyrażają zgodę na publikację wizerunku i umieszczanie
zdjęć, materiałów filmowych i prac wykonanych na zajęciach lub na wydarzenia, przez Akademię Gambit w
celach promocyjnych i informacyjnych.

