
REGULAMIN 
UCZESTNICTWA W ZORGANIZOWANEJ FORMIE ZAJĘĆ DLA DZIECI Feriada 2020 

 
1. Organizatorem „Feriady 2020” jest Wrocławski Klub Formaty mieszczący się przy ul. Samborskiej 3-5, 54-615 

Wrocław. Termin realizacji 10-21.02.2020 r. za wyjątkiem weekendów i dni świątecznych z podziałem na dwa 
tygodnie.  

2. Harmonogram i przebieg zapisów na „Feriadę 2020”:  

a) Rozpoczęcie zapisów: 02.12.2019 r. o godzinie 13:00.  

b) Zgłoszenie uczestnictwa: osobiście w Dziale Programowania WKF lub telefonicznie pod nr: 71 789 3320 
wewn. 1.  

c) Potwierdzeniem udziału w projekcie jest niezwłoczne uiszczenie opłaty (do 3 dni roboczych) oraz 
dostarczenie wypełnionej Deklaracji uczestnika w Dziale Programowania. 

3. Koszt uczestnictwa w “Feriada 2020” (za jeden tydzień) wynosi: 

1) Tydzień I – 265 zł brutto, 

2) Tydzień II – 265 zł brutto, 

Rezygnacja oraz zwrot pieniędzy możliwy jest do 10.01.2020, bez podania przyczyny. Informujemy, że w 
przypadku jakiejkolwiek absencji (w tym choroby) uczestnika zajęć “Feriada 2020” po terminie 10.01.2020 
opłata nie będzie zwracana.  

4. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników zajęć zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dzieci na 
zajęcia i odebrania ich po ukończeniu zajęć, które odbywają się w godzinach: 9:30-15:30. Wyłącznie w tym 
czasie uczestnicy zajęć “Feriada 2020” pozostają pod opieką instruktorów. 

5. Dzieci mogą być odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych, chyba, że wyrażą oni pisemną zgodę na 
odbiór dziecka przez inną osobę (zgoda ta powinna zawierać: imię, nazwisko oraz nr telefonu osoby 
upoważnionej do odbioru dziecka) lub złożoną pisemnie deklarację, że dziecko może samodzielnie wracać do 
domu. Deklaracje dostępne są w Dziale Programowania oraz na stronie internetowej Wrocławskiego Klubu 
Formaty.  

6. Organizator bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w godzinach realizacji projektu „Feriada 
2020”, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za drogę dzieci na zajęcia oraz drogę powrotną - z zajęć 
“Feriada 2020” realizowanych we Wrocławskim Klubie Formaty.  

7. Rodzice zobowiązują się zaopatrzyć dzieci wygodny, niekrępujący ruchów strój.  

8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko.  

9. Prosimy rodziców o niewyposażanie dzieci w drogie przedmioty, w tym sprzęty elektroniczne. Za ich zniszczenie 
lub zgubienie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany scenariusza zajęć i w razie potrzeby dopasowania go do 
możliwości manualnych i intelektualnych uczestników oraz warunków pogodowych.  

11. Przed rozpoczęciem projektu rodzice zobowiązani są do poinformowania Organizatora oraz Instruktorów o 
możliwości wystąpienia alergii u dziecka lub innych chorób. Dziecko powinno przyjmować ewentualne 
lekarstwa samodzielnie – Organizator nie zapewnia osoby upoważnionej do podawania jakichkolwiek lekarstw.  

12. Opiekunowie uczestników „Feriada 2020” oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem oraz 
akceptują jego treść.  

 
Wrocław 26.11.2019  
 

 
W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i 
opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w 
zajęciach, rozliczeniem udziału w zajęciach, jak również w celach sprawozdawczych, marketingowych. 
Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, 
zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. 
celów.  
 
Z poważaniem,  

Dyrektor Wrocławskiego Klubu Formaty 


