Robotikas skolas “ROBO HUB”
sadarbības noteikumi
1. SIA „ROBO HUB” ir interešu izglītības iestāde, ar reģistrācijas Nr. 40203001250, juridisko
adresi Brīvības gatve 224, K-1, Rīga, Latvija, LV-1039, (Skola), kas pamatojoties uz šiem
noteikumiem (Noteikumi), apņemas pasniegt robotikas nodarbības Skolas audzēkņiem
gan savā skolā Brīvības gatvē 224, gan ārpus tās.
2. Pirms Nodarbību uzsākšanas Skolas audzēkņa vecāki vai aizbildņi (Klients) iesniedz
pieteikumu elektroniski un iepazīstas ar šiem noteikumiem (Pieteikums).
3. Par Skolas audzēkni var būt bērns vecumā no 3 līdz 13 gadiem (Audzēknis), kura vecāki
(aizbildņi) iesnieguši pieteikumu un apstiprinājuši piekrišanu Noteikumiem. Pēc
pieteikuma saņemšanas Skola sazinās ar klientu telefoniski vai pa e-pastu un vienojas par
nodarbību laiku. Pirmā iepazīšanās nodarbība ir bez maksas.
4. Pēc iepazīšanās nodarbības klients rezervē laiku nodarbībām, veicot avansa maksājumu
par nodarbībām saskaņā ar samaksas noteikumiem, kuri ir šo Noteikumu sastāvdaļa.
Tikai pēc samaksas veikšanas Audzēknim ir tiesības apmeklēt nodarbības.
5. Skola nodrošina nodarbību norisi pēc iepriekš sagatavota nodarbību grafika. Par
izmaiņām nodarbību grafikā Skola paziņo iepriekš.
6. Nodarbības katram Audzēknim notiek vienu reizi nedēļā iepriekš noteiktajā laikā.
Nodarbības ilgums ir 60-80 minūtes, atkarībā no nodarbību norises vietas.
7. Skola izmanto darbā apmācību programmas un materiālus, kas veicina Audzēkņa
tehnisko domāšanu.
8. Skolai ir tiesības nosūtīt informatīva rakstura ziņas saistībā ar nodarbībām vai skolas
aktivitātēm uz Klienta e-pasta adresi un/vai telefona numuru. Ja Klients vēlas atteikties
no šādu ziņu saņemšanas, Klients par to informē Skolu rakstiski, nosūtot ziņu uz e-pasta
adresi info@robohub.lv.
9. Skolai ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem, nenorādot pamatojumu, pārtraukt
nodarbību pasniegšanu. Šādā gadījumā Skola iepriekš informēs Klientu rakstveidā un
atmaksās Klientam naudu par neizlietotajām nodarbībām.
10. Skolai ir tiesibas apstrādāt Audzēkņa personas datus, lai īstenotu šajos Noteikumos
paredzētos pienākumus. Klients piekrīt, ka Skolai ir tiesības izmantot fotogrāfijas un
videomateriālus, kuros redzams Audzēknis, Skolas publicitātes nolūkos
11. Skolas telpās drošības apsvērumu dēļ var darboties video novērošana, kas var tikt
izmantota likumā noteiktā kārtībā.
12. Skolas telpās Audzēknim un apmeklētājiem ir pienākums uzvesties atbilstoši pieklājības
un ētikas normām un saudzēt Skolas inventāru. Klients sedz visus zaudējumus, kurus
nodarījis Audzēknis Skolas telpās. Audzēkņiem un citiem apmeklētājiem Skolas telpās ir
jāpilda Skolas personāla likumīgus norādījumus.
13. Audzēknim ir pienākums saudzīgi izturēties pret konstruktoriem un citiem mācību
materiāliem. Audzēknim nav tiesību ņemt no plauktiem konstruktorus un konstrukcijas
bez Skolas personāla atļaujas.
14. Audzēknis drīkst apmeklēt tikai tās Skolas telpas, kas paredzētas apmeklētājiem.
15. Audzēknim ir pienākums ierasties uz nodarbību savlaicīgi vismaz 5 minūtes iepriekš.
Nodarbības kavēšanas gadījumā Audzēknim nav iespēja uzsākt konstrukciju vienlaicīgi ar
pārējiem audzēkņiem, un Skola šādā gadījumā nevar nodrošināt pilnvērtīgu nodarbību
un var atteikt Audzēknim dalību nodarbībā.

16. Audzēknis drīkst ierasties uz nodarbību ne ātrāk kā 30 minūtes pirms nodarbības
sākuma. Audzēknim ir pienākums atbrīvot Skolas telpas 20 minūšu laikā pēc nodarbības
beigām.
17. Audzēknis zaudē tiesības apmeklēt nodarbības brīdī, kad netiek veikts abonēšanas
maksājums par nākošo periodu.
18. Kavējumu gadījumā samaksātā nauda par nodarbībām netiek atmaksāta neatkarīgi no
iemesla. Skolai nav pienākuma piedāvāt atstrādāt kavētās nodarbības.
19. Skolai ir tiesības grozīt šos Noteikumus vienpusēji, vismaz 10 dienas iepriekš informējot
Klientu. Ja Klients grozījumiem nepiekrīt, tas informē Skolu rakstveidā un ir tiesīgs
pārtraukt apmeklēt Nodarbības. Šādā gadījumā Skola atmaksā Klientam naudu par
samaksātājām, bet neizmantotājām nodarbībām.
20. Strīdus, kas radušies saistībā ar šo Noteikumu izpildi, puses risina sarunu ceļā vai Latvijas
Republikas tiesā.
Samaksas noteikumi

21. Pirmā iepazīšanās nodarbība ir bez maksas.
22. Vienas atsevišķas nodarbības apmeklējums robotikas skolā Brīvības gatvē 224 ir noteikta
20 eiro un 15 eur citās nodarbību norises vietās. Šis punkts neattiecas uz abonementiem.
23. Abonementa cena par 4 nodarbībām ir noteikta 56 eur robotikas skolā Brīvības 224, un
40 eur citās nodarbību norises vietās.
24. Tiek piemērota atlaide 10% apmērā otrajam bērnam ģimenē jebkuram maksājumam.
Dotā atlaide summējas ar nākamajā punktā minētajām atlaidēm.
25. Tiek piemērotas papildus atlaides saskaņā ar informāciju mājaslapas sadaļā “cenas”.
26. Ja audzēknis jebkādu iemeslu dēļ neapmeklē nodarbības, tad veiktie maksājumi netiek
atgriezti. Maksājumi netiek atgriezti arī gadījumā, ja klients vai audzēknis iesniedz un/vai
uzrāda attaisnojošus dokumentus.
27. Tiek akceptēti sekojoši samaksas veidi:
27.1
Pārskaitījums. Rēķins tiek nosūtīts uz e-pastu. Veicot norēķinu
obligāti jānorāda audzēkņa Vārds Uzvārds un rēķina numurs.
27.2. Skaidras un bezskaidras naudas norēķini. Apmaksa Brīvības 224.
28. Klients visus maksājumus veic saskaņā ar rēķiniem, kas nosūtīti elektroniski uz
pieteikumā norādīto e-pasta adresi un saskaņā ar dotajiem uzņēmuma rekvizītiem:
SIA ROBO HUB, Reģ nr 40203001250, Adrese: Brīvības 224, Rīga, LV-1039 Latvija.
Banka: Swedbank, Konta nr. LV23HABA0551042012437
Papildus informācija rakstot uz e-pastu info@robohub.lv

