REGULAMIN
UCZESTNICTWA W ZORGANIZOWANEJ FORMIE ZAJĘĆ DLA DZIECI Wakacje 2018
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Organizatorem „Wakacji w Formatach 2018” jest Wrocławski Klub Formaty mieszczący się przy ul. Samborskiej 3-5,
54-615 Wrocław. Termin realizacji 13-31.08.2018 za wyjątkiem weekendów i dni świątecznych.
Zapisy na „Wakacje w Formatach 2018” odbywają się w następujący sposób:
a) Zapisy rozpoczynają się 14.05.2018. o godzinie 13:00.
b) Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się osobiście w Dziale Programowym WKF lub poprzez kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu 71 789 33 20 wewn. 2.
c) Potwierdzeniem udziału w projekcie jest niezwłoczne uiszczenie opłaty, nie później jednak niż 2 dni po
zapisaniu uczestnika i odebranie karnetu, za okazaniem dowodu wpłaty w Dziale Programowym.
Koszt jednego tygodnia “Wakacji w Formatach 2018” wynosi 250 zł brutto. Rezygnacja oraz zwrot pieniędzy
możliwy jest do 03.08.2018, bez podania przyczyny. Informujemy, że w przypadku jakiejkolwiek absencji (w tym
choroby) uczestnika zajęć “Wakacje w Formatach 2018” po terminie 03.08.2018 pieniądze nie są zwracane.
Rodzice zobowiązani są do punktualnego doprowadzenia dzieci na zajęcia, które rozpoczynają się o godzinie 9:30 a
kończą o godzinie 15:30. W tym czasie dzieci pozostają pod opieką instruktorów.
Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przyprowadzane przed godziną 9:30, odbierane po godzinie 15:30
i pozostające na terenie WKF..
Organizator bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w godzinach realizacji projektu „Wakacje w
Formatach 2018”, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za drogę dzieci na zajęcia oraz drogę powrotną - z zajęć
“Wakacje w Formatach 2018” realizowanych we Wrocławskim Klubie Formaty
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.
Rodzice zobowiązują się zaopatrzyć dzieci w odpowiedni strój tak by podczas zajęć czuły się swobodnie.
Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dziecko.
Prosimy rodziców o niewyposażanie dzieci w drogie przedmioty, w tym sprzęty elektroniczne. Za ich zniszczenie lub
zagubienie wyżej wymienionych Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany scenariusza zajęć i w razie potrzeby dopasowania go do możliwości
manualnych i intelektualnych uczestników oraz warunków pogodowych.
Przed rozpoczęciem projektu rodzice zobowiązani są do poinformowania Organizatora oraz Instruktorów o
możliwości wystąpienia alergii u dziecka lub innych chorób oraz przekazać odpowiednie leki. Dziecko powinno
przyjmować ewentualne lekarstwa samodzielnie – organizator nie zapewnia osoby upoważnionej do podawania
jakichkolwiek lekarstw.
Opiekunowie uczestników „Wakacji w Formatach 2018” oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem oraz
akceptują jego treść.
Wrocław 16.05.2018

Zmiana zapisu: ptk.3 Rezygnacja oraz zwrot pieniędzy możliwy jest do 28.06.2018, bez podania przyczyny.
Informujemy, że w przypadku jakiejkolwiek absencji (w tym choroby) uczestnika zajęć “Wakacje w Formatach 2018”
po terminie 28.06.2018 pieniądze nie są zwracane.

Wrocław, 12.06.2018
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

