REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH I WYDARZENIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ UNICORN

1. Regulamin dotyczy zajęć i wydarzeń organizowanych przez FUNDACJĘ UNICORN, z siedzibą
w Krakowie pod adresem: ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000512571, którego dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON:
123 133 208, NIP 677 23 81 896, zwane dalej „Fundacją” lub „Organizatorem”, i określa ogólne warunki
umowy zawieranej przez Fundację i uczestnika.
2. Zajęcia oraz wydarzenia organizowane przez Fundację przeznaczone są dla osób chorych na
nowotwory oraz ich bliskich (członków rodzin, przyjaciół, osób wspierających) a także dla osób
zainteresowanych tematem pracy z pacjentem onkologicznym, jego rodziną i szeroko rozumianą
psychoonkologią.
3. Głównym miejscem odbywania się zajęć jest budynek Centrum Psychoonkologii UNICORN
w Warszawie przy ul. Pięknej 19 B, wybrane zajęcia prowadzone są również w wynajętych salach
w różnych miastach w Polsce.
4. W zależności od rodzaju zajęć, zajęcia prowadzone są w grupach lub indywidualnie, w zależności od
specyfiki zajęć – również z podziałem na kategorie wiekowe. Uczestnikami mogą być osoby, które
zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez kontakt z Centrum Psychoonkologii UNICORN oraz spełniły warunki
ustalone przy zapisach na dane zajęcia, a w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda
rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
5. Wykaz zajęć wraz z harmonogramem oraz niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie
www.unicorn.org.pl, wszelkich informacji zasięgnąć można również przez kontakt z Centrum
Psychoonkologii UNICORN pod nr tel. 602 129 125.
6. Zgłoszenie ze strony uczestnika chęci udziału w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu przez uczestnika.
7. Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, o których informuje osobiście, telefonicznie,
mailowo lub w przypadku braku takiej możliwości – na stronie www oraz Facebooku.
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby osób uczestniczącej w danych
zajęciach. Jeśli wymagana liczba osób się nie zgłosi, Organizator może podjąć decyzję o rezygnacji
z prowadzenia danych zajęć.
10. Uczestnicy zajęć są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa, porządkowych i przeciwpożarowych. W sytuacji zagrożenia uczestnicy zajęć
zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Fundacji.
11. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia znajdującego się w salach
zajęciowych. Niedozwolone jest przenoszenie wyposażenia z sal bez zgody Organizatora. Uczestnicy
(bądź ich prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za umyślne zniszczenia dokonane w czasie
zajęć lub poza nimi. Instruktor zajęć lub Organizator ustala osobę odpowiedzialną za powstałe
zniszczenia.
12. Uczestnik nieletni w czasie zajęć nie może opuszczać sali zajęciowej bez zgody instruktora.
Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika małoletniego, który opuszcza salę w trakcie
zajęć.
13. Na zajęcia ruchowe, taneczne, sportowe uczestników obowiązuje odpowiedni, zamienny strój
sportowy do ćwiczeń oraz zamienne obuwie sportowe.
14. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona. Osoby zapisane na listy rezerwowe będą informowane
tylko w razie przyjęcia na dane zajęcia.
15. W przypadku rezygnacji z zajęć zapisany uczestnik jest zobowiązany powiadomić Fundację
przynajmniej telefonicznie w najwcześniejszym możliwym terminie.
16. W przypadku zajęć odpłatnych obowiązują następujące zasady:
16.1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach odpłatnych jest uiszczenie wskazanej opłaty w określonym
przez Organizatora terminie. Opłaty dokonuje się przelewem na konto Organizatora (dane znajdują się
na stronie www.unicorn.org.pl).
16.2. Uczestnik, który nie uiścił opłaty za zajęcia w terminie, jest skreślany z listy uczestników i nie
może brać udziału w zajęciach.
16.3. Uczestnik, który po zapisie i uiszczeniu opłaty zrezygnował z udziału w zajęciach, otrzymuje zwrot
opłaty, jednakże w przypadku rezygnacji późniejszej niż 14 dni przed terminem zajęć, Organizator
zatrzymuje 35% całkowitej opłaty za zajęcia, co stanowi pokrycie wydatków oraz wynagrodzenia za
czynności związane z organizacją zajęć i ich merytorycznym przygotowaniem.
17. Fundacja UNICORN zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych
osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych
z działalnością statutową. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez Fundację wyrażają
uprzednio pisemną zgodę na wykorzystywanie ich danych oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem.
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