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REGULAMIN AKADEMII MŁODEGO PRAWNIKA
§ 1. Wstęp
1. Akademia Młodego Prawnika to zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży organizowane
przez Akademię Prawa Krajowego i Międzynarodowego w Warszawie przy współpracy
z prestiżowym klubem prawników LAW CENTER CLUB
2. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy młodzieży o świecie, obowiązującym Prawie w
Polsce i na całym Świecie
§ 2. Zasady ogólne
1. Słuchaczem Akademii Młodego Prawnika, zwanym dalej Młodym Prawnikiem, może
zostać każde dziecko w wieku od 16 do 18 lat, o ile jego stan zdrowia oraz stopień
rozwoju psychofizycznego na to pozwala.
2. Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni kandydatów Młodych Prawników,
których podopieczni pozostają pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni
psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek, zobowiązani są do
zgłoszenia tego faktu do Działu Rekrutacji niezwłocznie przy zapisie. Akademia
Młodego Prawnika zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Młodego Prawnika
wymagającego szczególnej opieki.
3. Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni kandydata na Młodego Prawnika o
szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. epilepsja) zobowiązani są poinformować
Akademię o ewentualnych potrzebach zdrowotnych słuchacza.
§ 3 Organizacja zajęć
1. Zajęcia w Akademii Młodego Prawnika mają charakter wykładowo – warsztatowy
2. Początek zajęć rozpoczyna się we wrześniu a kończy w czerwcu. W trakcie pierwszych
zajęć słuchacze otrzymują dzienniczki.
3. Zajęcia i warsztaty odbywają się w siedzibie Akademii Prawa Krajowego i
Międzynarodowego lub poza nią.
4. W zajęciach Młodzi słuchacze uczestniczą samodzielnie.
5. Zaleca się, aby Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni, przebywali w pobliżu
miejsca zajęć, podczas gdy Jego dziecko uczestniczy zajęciach jeśli wymaga tego
potrzeba.
6. Każde zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne
7. Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty (raz w miesiącu), w godzinach od 9.00 do
17.00 (różne grupy)
8. Szczegółowa tematyka i lokalizacja zajęć publikowana jest na stronie internetowej
najpóźniej w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć.
9. Po każdym spotkaniu Młodzi Prawnicy otrzymują pieczątkę w dzienniczku
potwierdzającą zaliczenie zajęć.
10. Na zakończenie wszystkich zajęć Młodzi Prawnicy otrzymują Dyplom poświadczający
udział w Akademii Młodego Prawnika
11. W szczególnych sytuacjach Akademia zastrzega sobie prawo zmiany godzin i tematów
zajęć. Młodzi Prawnicy i ich przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni będą
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informowani o ewentualnych zmianach poprzez stronę internetową oraz adres e – mail
podany przez przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych w formularzu
zgłoszeniowym, o ile wyrazili zgodę na taki kanał komunikacji.
§ 4 Nagrody i wyróżnienia
1. Młodemu prawnikowi mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia.
2. Wyróżnieniami i nagrodami przyznawanymi Młodemu prawnikami są:
a) Pochwała wpisana do dzienniczka
b) Wyróżnienie wpisane na Dyplomie
c) Nagrody rzeczowe
d) List z pochwałą do dyrektora szkoły młodego prawnika
e) Inne
3. Możliwe jest łączenie różnych form wyróżnienia i nagradzania.
§ 5 Rekrutacja
1. Proces rekrutacji odbywa się wyłącznie poprzez Stronę internetową.
2. Aby zapisać dziecko do Akademii należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać
umowę oraz wnieść opłatę.
3. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do Akademii Młodego Prawnika decyduje
kolejność zgłoszeń.
4. W sytuacji zakończenia rekrutacji z powodu wyczerpania się wolnych miejsc, zostanie
utworzona lista rezerwowa.
§ 6 Opłaty
1. Udział w zajęciach Akademii Młodego Prawnika jest odpłatny.
2. Opłaty można dokonać w całości za rok/semestr lub w ratach – wysokości rat i terminy
płatności dostępne są w zakładce
3. Rodzeństwo otrzymuje 10% zniżki od wysokości czesnego.
4. Brak terminowego wniesienia I raty powoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia
5. W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach istnieje możliwość odroczenia
terminów płatności. Każda pisemna prośba jest rozpatrywana indywidualnie.
6. Ewentualna rezygnacja z udziału w zajęciach jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu
jej w formie pisemnej, w terminie dwóch tygodni przed planowaną datą rezygnacji.
§ 7 Sprawy bezpieczeństwa uczestników, kary i skreślenia z Listy uczestników
1. W trosce o bezpieczeństwo Uczestników dopuszcza się możliwość wyproszenia
Uczestnika z Sali, jeżeli jego zachowanie uniemożliwia właściwe prowadzenie zajęć.
W takim wypadku niezwłocznie telefonicznie zostaje powiadomiony Przedstawiciel
ustawowy/opiekun prawny.
2. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:
a. Pisemnego zgłoszenia Przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego
b. Nieprzestrzegania regulaminu Akademii Młodego Prawnika
c. Rażącego naruszenia zasad i norm kultury osobistej
7. W
przypadku
skreślenia
uczestnika
z
listy,
Przedstawicielowi
ustawowemu/opiekunowi prawnemu nie przysługuje zwrot opłat za zajęcia.
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§ 8 Zasady rezygnacji, zwroty i dodatkowe opłaty
1. Rezygnację z zajęć wraz z wnioskiem o zwrot części lub całości opłaty Przedstawiciel
ustawowy/opiekun prawny składa na piśmie do Akademii Młodego Prawnika.
2. Pismo o zwrot wniesionych opłat powinno zawierać wnioskowaną kwotę oraz numer
rachunku bankowego, na który Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny wnosi o
zwrot.
3. Rezygnacja z zajęć skutkuje skreśleniem z listy uczestników
4. Opłaty za zajęcia mogą być zwracane w następujących przypadkach:
a. Rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć tj. wrzesień . Przedstawiciel
ustawowy/opiekun prawny ma prawo do zwrotu wniesionej kwoty po
pomniejszeniu o opłatę administracyjną w kwocie 100 zł
b. Rezygnacji z zajęć po rozpoczęciu spotkań. Przedstawiciel ustawowy/opiekun
prawny ma prawo otrzymać zwrot wniesionej opłaty za zajęcia za okres od
stycznia do czerwca jeśli rezygnacja nastąpiła w okresie od września do
grudnia, po pomniejszeniu o opłatę administracyjną w kwocie 100 zł. Zwrot
opłaty za semestr styczeń- czerwiec nie przysługuje po rezygnacji z zajęć po
rozpoczęciu semestru letniego.
c. W przypadku rezygnacji i płatności w miesięcznych ratach Przedstawiciel
ustawowy/opiekun prawny zobowiązany jest do płatności kolejnej raty za
semestr pomimo rezygnacji.
d. Zwrot wniesionych opłat następuje w terminie 14 dni roboczych.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny wraz ze zgłoszeniem dziecka do Akademii
Młodego Prawnika wyraża zgodę na:
a) Przetwarzanie danych osobowych dziecka i Rodzica/opiekuna prawnego zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Akademii Młodego Prawnika
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U.
2018 poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia Derektywy 95/46/WE (RODO).
b) Otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących Akademii Młodego Prawnika
drogą elektroniczna w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku „ O
świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. Nr. 144. Poz. 1204 z późniejszymi
zmianami).
c) Na publikowanie zdjęć Uczestnika (również w formie video i transmisji w
Internecie na stronie Akademii Młodego Prawnika i innych mediach oraz
materiałach promocyjnych i informacyjnych Akademii Młodego Prawnika i
właściciela.
2. Organizator Akademii Młodego Prawnika zastrzega sobie prawo do zmian postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Aktualna wersja Regulaminu Akademii Młodego Prawnika znajduje się na stronie
internetowej.
4. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy i
rozwiązania obowiązujące w Regulaminie Akademii Prawa Krajowego i
Międzynarodowego oraz Kodeksu cywilnego.
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