Załącznik nr 2

REGULAMIN KRATYWNYCH TYGODNIOWYCH WARSZTATÓW
JĘZYKOWYCH dla dzieci 6-10lat - LATO 2022
Informacje ogólne:
Regulamin obowiązuje prowadzących warsztaty, rodziców lub opiekunów prawnych oraz
wszystkich uczestników warsztatów
Organizatorem "Wakacyjnych Tygodniowych Warsztatów Językowych dla Dzieci 6-10lat" jest
Szkoła Języków Obcych ENGLISH LANGUAGE SCHOOL s.c. z siedzibą w Zielonej Górze 65-204,
ul. Piaskowa 3c, NIP 9730515247
Głównym miejscem organizacji jest siedziba Organizatora.
Kreatywnych Tygodniowych Warsztatów Językowych dla Dzieci 6-10lat odbywają się w
dniach
I tydzień wakacji (27.06.2022 - 01.07.2022)

II tydzień wakacji (04.07.2022 - 08.07.2022)
III tydzień wakacji (11.07.2022 - 15.07.2022)
II tydzień wakacji (18.07.2022 - 22.07.2022)
Każdy dzień stanowi osobną ofertę zajęciową.
Udział w warsztatach jest płatny i wynosi: 150zł/dzień. Pakiet tygodniowy: 650zł.
W przypadku większej niż zakładana ilości zgłoszeń na dany dzień pierwszeństwo udziału
maja Uczestnicy korzystający z pakietu pięciodniowego.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest
- złożenie podpisanej umowy, formularza zgłoszeniowego, regulaminu oraz zgody na
przetwarzanie wizerunku i zgody na pomiar temperatury, najpóźniej 7 dni przed datą
wybranego warsztatu.
 Uczestnikami Warsztatów mogą być dzieci w wieku 6-10 lat
 Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie 10 osobowej
 W ramach Warsztatów uczestnicy maja zapewnione: II śniadanie, obiad
jednodaniowy. Przez cały dzień dostępna jest dla dzieci woda.
 Organizator zapewnia wszelkie materiały, przybory niezbędne do prowadzenia zajęć.
 Zajęcia mogą być nagrywane i/lub fotografowane rzez Organizatora, a uzyskane w
ten sposób materiały mogą być wykorzystane do celów promocyjnych i
marketingowych.
Uczestnik Warsztatów ma prawo do:



uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zajęciach, wycieczkach i wydarzeniach
korzystania ze wszystkich urządzeń, materiałów i sprzętów niezbędnych do realizacji
programu Warsztatów.



wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać sie ze wszystkimi problemami
Opiekuna lub Organizatora

Uczestnik Warsztatów ma obowiązek:











stosować się do poleceń Opiekuna i Organizatora
przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
brać udział w realizacji programu
zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
kulturalnie zachowywać sie podczas spożywania posiłków,
nieoddalanie się bez wiedzy wychowawcy od grupy,
nie korzystać z urządzeń elektronicznych takich jak np. telefony komórkowe podczas
planowanych zajęć,
przestrzeganie Regulaminu, poruszanie się po drogach i transportu zbiorowego,
bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych miejsc
odwiedzanych przez uczestników półkolonii
niestosowanie przemocy wobec innych uczestników Warsztatów oraz nieużywania
niecenzuralnych słów.

Rodzic/Opiekun prawny uczestnika:









odpowiedzialny jest za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.
Rodzic bądź opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka, jeżeli
wystąpią niepokojące objawy choroby ( kaszel, gorączka,duszności)
Uczestnicy odbierani są z placówki wyłącznie prze osoby wskazane w FORMULARZU
ZGŁOSENIOWYM
w przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni
zobowiązani są podpisać słowne oświadczenie.
ponosi pełna odpowiedzialność materialną i finansową za szkody wyrządzone prze
uczestnika
zapoznał się z zasadami uczestnictwa i przekazał ją uczestnikowi
zapoznał się z polityka sanitarną na czas epidemii COVID-19 dla placówki ENGLISH
LANGUAGE SCHOOL i przekazał je uczestnikowi
przekazuje wszelkie niezbędne informacje dotyczące uczestnika, które pomogą
zapewnić właściwą opiekę

Organizator Warsztatów





zapewnia wykwalifikowanego lektora
zastrzega sobie prawo do zmian w programie i grafiku zajęć
ma prawo karania upomnieniem, nagana, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika
z udziału w Warsztatach w sytuacji nieprzestrzegania regulaminu
zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu
należności w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa - samodzielnego
oddalania się od opiekunów, niesubordynacji, niezdyscyplinowania, niewykonywania

poleceń, nieprzestrzegania regulaminu, agresji fizycznej lub słownej. W takim
przypadku rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznego odebrania
uczestnika na koszt własny
 Ze względów bezpieczeństwa do odbioru dziecka uprawniona jest wyłącznie osoba
wskazana w formularzu odbioru dziecka. W razie wątpliwości prowadzący lub
organizator może podczas odbioru uczestnika zażądać dokumentu tożsamości i
potwierdzającego dane osobowe osoby upoważnionej w formularzu
 nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas udziału w warsztatach
oraz za ich zniszczenia z własnej winy lub z winy innego uczestnika. Z tego względu
organizator odradza przynoszenie na warsztaty przedmiotów i urządzeń o dużej
wartości (np. telefony komórkowe)
 zastrzega sobie możliwość odwołania terminu z całkowitym zwrotem kosztów w
przypadku:
1. niezebrania odpowiedniej liczby uczestników tj. mniej niż 10 osób
2. zmiany sytuacji epidemicznej w kraju z wiązanej z COVID-19 i odgórnych zakazów
organizacji wypoczynku dla dzieci.
Zasady płatności:
 należność należy wpłacić przelewem na konto nie później niż jeden tydzień przed
wybranym terminem Warsztatów
Dane do przelewu: BANK BGŻ71 2030 0045 1110 0000 0153 7150
Oświadczenia:
1. Zapoznałem sie i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Regulaminie
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka w celu
realizacji zleceń/usług świadczonych przez ENGLISH LANGAUEG SCHOOL s.c. Zielona
Góra
3. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest
ENGLISH LANGUAGE SCHOOL s.c. Magdalena Kruger-Pałgan, Krzysztof -Pałgan, ul.
Piaskowa 3c, 65-204 Zielona Góra, która prowadzi operację przetwarzania moich
danych osobowych. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o celu
zbierania tych informacji, prawie dostępu do treści swoich danych, możliwości ich
poprawienia oraz ich usunięcia.
4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ENGLISH LANUAGE SCHOOL s.c. Zielona Góra
informacji handlowych i marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych.

.........................................................................................
Miejscowość i data, podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

