
REGULAMIN 

Zajęć w ramach usług świadczonych przez Żywa Edukacja – Sebastian Pilichowski (NIP: 

9730893647 , REGON: 361193930, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej: 7.04.2015, rozpoczęcie działalności: 13.04.2015). 

 

1. Definicje. 

a. Usługodawca – pracownik Żywa Edukacja – Sebastian Pilichowski 

przeprowadzający zajęcia na zlecenie. 

b. Zamawiający – usługobiorca, zamawiający wcześniej usługę edukacyjną. 

2. Usługodawca dojeżdża do wskazanej placówki, gdzie przeprowadza zajęcia 

w ustalonym wcześniej zakresie. Ustalenia dokonane są z wychowawcami lub 

opiekunami klas i grup.  

3. Za zachowanie uczniów i osób tworzących grupę pod nadzorem Zamawiającego, 

odpowiada Zamawiający lub wskazana przez niego osoba pełnoletnia zdolna 

do opieki nad grupą (np. inny nauczyciel). 

4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w szczególnych okolicznościach, gdy 

mienie Usługodawcy zostanie uszkodzone w wyniku zaniedbań ze strony 

Zamawiającego, wskazanego opiekuna, tj. w wyniku niewłaściwego zachowania 

podopiecznych, Usługodawca podejmie działania na rzecz zrekompensowania straty. 

Dotyczy to również naruszenia w sposób szczególny zdrowia lub życia uczestniczących 

w zajęciach żywych organizmów. 

5. Usługodawca jest świadomy losowych przypadków mogących mieć miejsce podczas 

zajęć, toteż w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać egzekucje wynikające 

z pkt. 4. 

6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach klasy lub grupy 

podopiecznych może być dokumentowany technikami audio-wizualnymi przez 

Usługodawcę na rzecz tworzenia materiałów promocyjnych, udostępnianych również 

online na stronie www.zywaedukacja.com.pl, koncie Facebook, Instagram, 

WordPress i innych powiązanych z działalnością serwisach. Wszystkie działania 

odbywają się zgodnie z poszanowaniem obowiązującego prawa o ochronie danych 

osobowych. Jeżeli Zamawiający chce zgłosić zastrzeżenia do niniejszego punktu 

zobowiązuje się do zgłoszenia ich przed dostarczeniem usługi i dokonaniem 

transakcji. 

7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie odpowiada za skutki 

interakcji podopiecznych z materiałem biologicznym użytym na rzecz realizacji zajęć. 

8. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu strony ustalają przed dostarczeniem 

usługi i dokonaniem transakcji (np. w przypadku zajęć poświęconych szyszkom, 

Zamawiający jest proszony o zbadanie w grupie, czy nie ma wśród podopiecznych 

osób uczulonych na żywicę). 

http://www.zywaedukacja.com.pl/
https://web.facebook.com/zywaedukacja/
https://www.instagram.com/zywa_edukacja/
https://polishbugblog.wordpress.com/

