
REGULAMIN ZAJĘĆ „WEHIKUŁ CZASU”  

ORGANIZOWANYCH W RAMACH FERII ZIMOWYCH 2020 R.  

w SIEDZIBIE FUNDACJI RODZIN POLSKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II 

 

 
1. Organizatorem zajęć „Wehikuł czasu” jest Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II 

z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Kubiny 5. 

2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. 

3. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką prowadzących zajęcia od godz. 10.00 do godz. 14.00.  

4. Rodzice/ opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i 

z powrotem.  

5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/ opiekunowie prawni są 

zobowiązani podpisać stosowne oświadczenie. 

6. Uczestnicy zajęć mają prawo do:  

a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach  

b) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć  

Uczestnicy mają obowiązek:  

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzących zajęcia 

b) przestrzegać ramowego harmonogramu zajęć  

c) brać udział w realizacji programu zajęć 

d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 

odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie) 

e) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków  

7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń prowadzących zajęcia, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach (bez 

możliwości zwrotu opłaty za półkolonie). 

8. W przypadku nieobecności uczestnika (choćby częściowej) w zajęciach organizator nie zwraca 

kosztów uczestnictwa. 

 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do 

tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, 

muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

 

 

9. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek:  

a) Dokonać wpłaty za uczestnictwo w wysokości 50 zł w ramach zaliczki i potwierdzenia 

wpisania dziecka na listę uczestników do dnia 18 stycznia 2020. 

b) Dokonać wpłaty pozostałej części kosztów zajęć tj. 50zł do dnia 20 stycznia 2020r. 

c) Powiadomić organizatora o rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach do dnia 18 

stycznia 2020r. W innym wypadku nie zostanie zwrócona zaliczka za udział w 

zajęciach. 

d) Wypełnić wszelkie niezbędne dokumenty podając prawdziwe dane będące gwarancją 

zapewnienia dziecku przez organizatora odpowiedniej opieki (tj. Regulamin, Karta 

Kwalifikacyjna) 



10. Rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę utrwalenie wizerunku swojego dziecka w 

formie fotografii i filmu przez organizatora w trakcie każdego dnia zajęć oraz jego 

rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego 

medium na potrzeby informacyjne. W przypadku braku zgody rodzic/ opiekun prawny 

zobowiązany jest zastrzec wizerunek dziecka wypełniając odpowiednią deklarację. 

11. Organizator zapewnia uczestnikom zajęć: 

a) Odpowiednie warunki do udziału w zajęciach, wyposażenie niezbędne do ich 

przeprowadzenia 

b) Posiłek w ramach przerwy w zajęciach tj. napój i kanapkę/drożdżówkę 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie 

może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym regulaminem i jego akceptację 

 
 

 

 

……………………………………..    …………………………………………………………………… 

      Miejscowość, Data     Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

  



KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ „WEHIKUŁ CZASU” 

ORGANIZOWANYCH W RAMACH FERII ZIMOWYCH 2020 R. 

w SIEDZIBIE FUNDACJI RODZIN POLSKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II 
 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA ZAJĘĆ  

1. Organizator zajęć:  Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II 

2. Adres placówki; ul. Bp. T. Kubiny 5, 41-605 Świętochłowice 

3. Czas trwania: 20-24.01.2020r. 

 

II. DANE OSOBOWE  

1. Imię i nazwisko dziecka  ........................................................................................................  

2. Data urodzenia  .....................................................................................................................  

3. Adres zamieszkania................................................................................................................. 

4. Imiona i nazwiska odziców…………………………..……………………………………………………………………. 

5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na zajęciach jeśli inny niż w/w. 

.................................................................................................................................................... 

6. Telefony rodziców     ..................................................  ...........................………………………… 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA, SPECJALNYCH 
POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI O POTRZEBACH WYNIKAJĄCYCH Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO LUB ZAGROŻENIA 
NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM.  
 

1. Uczulenia, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, stosowana dieta, aparat ortodontyczny, 

okulary, soczewki itp. 

................................................................................................................................................................... 

Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc 
zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na zajęciach 

 

……………………………………..    …………………………………………………………………… 

      Miejscowość, Data     Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



O Ś W I A D C Z E N I A 

*niepotrzebne skreślić  

 

1. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu. 

 

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na odbiór mojego dziecka przez: 

…………………………………………………………………………….. 

leg. się dowodem osobistym nr……………………………..  

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie na potrzeby 

Fundacji Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II w Świętochłowicach w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mojego dziecka w związku z uczestnictwem w półkolonii, zgodnie z 

art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.  

4. Wyrażam/nie wyrażam*  zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją zajęć 

„Wehikuł czasu” realizowanych w ramach ferii zimowych 2020r. w siedzibie Fundacji Rodzin Polskich 

im. św. Jana Pawła II w Świętochłowicach. Wizerunek dziecka może być utrwalony oraz wykorzystany 

i rozpowszechniony w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. Moja zgoda dotyczy 

fotografii i nagrań audiowizualnych utrwalonych w ramach realizacji zajęć. 

 

 

 

……………………………………..    …………………………………………………………………… 

      Miejscowość, Data     Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Podstawa prawna: art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych ( Dz. U. z 2016r poz. 1333), art. 23 ustawy z dnia 1964 r. kodeks Cywilny ( Dz.U. z 2016 r., 

poz. 380) 

 


