UMOWA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
UCZESTNIKA W PÓŁKOLONII LETNIEJ
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
Imię i nazwisko uczestnika…….………………………………………………………………………………………
Termin półkolonii ………………………………………………………………………………………………………...
Zgłaszam udział dziecka w półkolonii organizowanej przez Centrum Aktywnej Edukacji
Tomasz
Bomba
organizowanej
na
terenie
Ośrodka
Dobrego
Wychowania
w Motyczu Leśnym 51, 21-030 Motycz

WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII
1. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku od 5 do 12 lat
2. Podstawą rezerwacji miejsca na półkolonii jest dokonanie zgłoszenia mailowego:
szkolapozaklasa@gmail.com lub wpłacenie 200 zł zaliczki w ciągu 2 dni od dokonania
zgłoszenia na konto bankowe numer : 22 1240 2470 1111 0010 6513 2655
3. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka, podpisany regulamin oraz dowód wpłaty należy
przesłać mailem na adres: szkolapozaklasa@gmail.com lub przekazać osobiście.
4. Oryginał karty kwalifikacyjnej, karty zgłoszenia uczestnika wypoczynku oraz podpisany
regulamin należy przekazać Kierownikowi wypoczynku najpóźniej w dniu rozpoczęcia
turnusu.
5. Pozostałą należność z tytułu udziału dziecka w półkolonii należy uregulować maksymalnie na
3 dni robocze przed rozpoczęciem turnusu. Brak wpłaty na koncie będzie traktowane jako
rezygnacja z udziału dziecka w półkolonii.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w półkoloniach przed rozpoczęciem turnusu nie przysługuje
zwrot wpłaconej kwoty zaliczki.
7. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii
z winy leżącej po stronie uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości
imprezy, nieprzestrzeganie regulaminu, rezygnacja z półkolonii w trakcie trwania turnusu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od siebie niezależnych,
w takim przypadku uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
9. Półkolonia zostanie uruchomiona przy minimalnej liczbie 10 uczestników.
10. Opłata za półkolonię obejmuje wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje
i owoce bez ograniczeń), transport do i z Ośrodka w Motyczu Leśnym, prowadzenie zajęć
tematycznych z materiałami, ubezpieczenie NNW, wycieczkę krajoznawczą.
11. Uczestnicy wypoczynku będą przewożeni do i z miejsca docelowego trwania turnusu półkolonii
przez licencjonowanego przewoźnika.
12. Rodzice/ Opiekunowie mają obowiązek dostarczyć i odebrać z punktów zbornych uczestnika
wypoczynku w ustalonych przez Organizatora godzinach.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez dzieci mienie: PSP, telefony
komórkowe, biżuterie itp.
14. Zgłaszający/a zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku i transportu dziecka w
wysokości ……………….. zł (słownie: …………………………………………………………………. zł.) za jeden
turnus gotówką lub przelewem (Centrum Aktywnej Edukacji - nr konta:
22 1240 2470 1111 0010 6513 2655) oraz oświadcza, że zapoznał/a się z Regulaminem
Półkolonii i akceptuję jego warunki.
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Data i podpis organizatora

podpis matki i ojca lub opiekuna prawnego

Zgoda marketingowa oraz RODO
Ja, niżej podpisany/podpisana, jako pełnoprawny opiekun dziecka – uczestnika półkolonii wyrażam
zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i przetwarzanie przez Centrum Aktywnej Edukacji Tomasz
Bomba wizerunku mojego dziecka. Zgoda na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka obejmuje:
tworzenie, powielanie, kadrowanie oraz kompozycję wizerunku w materiałach marketingowych
używanych przez Centrum Aktywnej Edukacji Tomasz Bomba w celach promocyjnych i
informacyjnych w ramach prowadzonej działalności tj.
• zamieszczenie wizerunku w strukturze półkolonii,
• rejestrowanie wizualne wszystkich działań związanych z działalnością na półkoloniach
• publikacji na stronie internetowej: aktywnaedukacja.com.pl, profilu na facebooku i Instagramie
• publikacji w informatorze promocyjnym
Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej moje dziecko w postaci zarówno całej sylwetki, jak i
portretu, osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób. Oświadczam ponadto, że zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wyrażam dobrowolnie i nieodpłatnie.
„Administratorem danych osobowych jest Centrum Aktywnej Edukacji Tomasz Bomba. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby oraz w celu przyjęcia zgłoszenia, dokonania
niezbędnych rozliczeń, koordynacji działań programowych i wypoczynku, archiwizacji kart
kwalifikacyjnych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego
dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej,
dotyczącego własnych produktów lub usług, co nie wymaga zgody. Odbiorcami danych osobowych
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Uczestnik (lub jego pełnoprawny opiekun)
posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zakwalifikowania
uczestnika na formę wypoczynku.

e-mail kont.:
Data i podpis organizatora
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REGULAMIN PÓŁKOLONII
1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półkolonii.
2. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką wychowawców od godziny 7:30 do 17:00.
3. Zgłoszenie dzieci oznacza akceptację programu półkolonii.
4. Rodzice mają obowiązek zapoznać dziecko z jego prawami i obowiązkami jako
uczestnika półkolonii.
5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
spokojnego wypoczynku,
uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas turnusu,
korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się do dyspozycji
uczestników,
wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
6. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
przestrzegać regulaminu zasad uczestnictwa w półkolonii,
przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
trzymać się blisko grupy i opiekunów,
słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia wychowawców,
zgłaszać wychowawcy wszelkie urazy, skaleczenia i chorobę.
szanować cudzą i osobistą własność,
doceniać i szanować pracę innych.
7. Dzieci mogą być odbierane z zajęć przez rodziców lub przez osobę wskazaną w karcie
kwalifikacyjnej uczestnika.
8. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika półkolonii odpowiadają
finansowo rodzice lub ich prawni opiekunowie.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa i płatności oraz regulaminem
i w pełni je akceptuję.

Data i podpis organizatora
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