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Karta informacyjna o uczestniku Warsztatów Wakacyjnych z Nitką 
 

Dane dziecka  

1. Imiona i nazwisko dziecka: .................................................................................................. .................  

2. Data urodzenia: ............................................. wiek dziecka: ................................................. ........  

3. Imiona i nazwisko matki: ................................................................................................ ........................  

4. Imiona i nazwisko ojca: .......................................................................................................................  

5. Dokładny adres zamieszkania dziecka: 

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

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

6. Tel. kom. matki: ……….…..………………………………….. tel. kom. ojca: ………………………..  

7. Adres e-mail rodziców: …………………………………………………………………………………… 

8. Osoby upoważnione do odbioru dziecka  (proszę określić pokrewieństwo):  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

9. Wyrażam zgodę na samodzielne dochodzenie dziecka do Pracowni Nitka i samodzielne powroty do 

domu: 

 

TAK                                       NIE                - właściwe zakreśl 

 

10. Czy dziecko jest alergikiem? 

TAK                                       NIE                - właściwe zakreśl 

 

 

Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu 

właściwej opieki.  

 

Stwierdzam, iż zapoznałam/em się i akceptuję regulamin „Warsztatów wakacyjnych z Nitką”.  

 

 

 

 Data …….………………      podpis…………..……………………… 
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REGULAMIN „ WARSZTATÓW WAKACYJNYCH Z NITKĄ 2018” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zajęć organizowanych przez Fundację Rozwoju Nitka z siedzibą: 

 ul. Poziomkowa 19, 97-400 Bełchatów (zwanego dalej Organizatorem), które prowadzone będą w 

Pracowni Nitka, MCK Gwarek, os. Dolnośląskie 204b, 97- 400 Bełchatów. 

2. Uczestnikiem zajęć mogą być dzieci od 6 lat. 

3. Zajęcia są płatne i obowiązują na nie zapisy. Koszt 66 zł za  jeden dzień warsztatów  przy zapisie dziecka 

do dnia 31.05.2018 lub 69 zł  przy zapisie od 01.06.2018. 

4. Cena pokrywa wszystkie materiały wykorzystywane podczas zajęć, obiad, podwieczorek, napoje oraz 

wszystkie ewentualne wydatki. 

5. Zapisy nie są jednoznaczne z udziałem dziecka w zajęciach. Należy dokonać płatności całej kwoty 

przelewem na konto: 95 1140 2004 0000 3502 7516 5680 mBank (wpisując w tytuł przelewu: imię i 

nazwisko dziecka) lub gotówką (po wcześniejszym umówieniu się w Pracowni Nitka pod nr tel. 

694 042 909), na tydzień przed rozpoczęciem warsztatów. 

6. Prosimy o przesłanie wypełnionej karty informacyjnej o uczestniku na adres e-mail: 

pracownianitki1@gmail.com lub dostarczenie jej osobiście do Pracowni Nitka. 

7. Zajęcia odbywają się w godz. 8.00-16.00 z możliwością przedłużenia pobytu dziecka (wg indywidualnych 

ustaleń). 

8. Prosimy przyprowadzać dzieci do godz. 9.00. 

§2 

 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z zajęciami  pomiędzy Organizatorem, a 

Uczestnikiem. 

2. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje rodzic/opiekun. 

3. Organizator zapewnia opiekę Animatora/Instruktora podczas trwania zajęć. 

4. Wszystkie prace powstałe podczas zajęć są nieodpłatnie przekazane Uczestnikowi, po ich udokumentowaniu 

fotograficznym i jeśli zajdzie taka potrzeba również po wystawie prac uczestników. 

 

       §3 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Niedozwolone jest uczestniczenie w zajęciach dzieci chorych. 

2. Obowiązuje obuwie zmienne. 

3. Uczestnik przychodzi na zajęcia po śniadaniu lub ze śniadaniem, które może zjeść po przyjściu do 

Pracowni. 

mailto:pracownianitki1@gmail.com
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4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu oraz stosowania się do poleceń 

prowadzącego. 

5. Uczestnicy nie powinni przynosić ze sobą pieniędzy i przedmiotów wartościowych. 

6. Obowiązuje zasada dbałości o mienie Pracowni oraz prywatne. 

7.  Za przedmioty umyślnie zniszczone przez dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do przynoszenia codziennie: bidonu/małej butelki, którą mogą zabrać ze sobą.  

9. Uczestnikom zabrania się oddalania z miejsca prowadzonych zajęć. 

10. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych o nowych ofertach Fundacji Rozwoju 

Nitka zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. 

Nr 144, poz. 1204).       tak      nie 

 

§4 

OBOWIĄZKI ORGANIZTORA 

1. Organizator zapewnia autorski plan zajęć plastyczno-technicznych, doświadczalnych, ceramicznych i 

kulinarnych, dopasowany do wieku i zainteresowań Uczestników. 

2. Organizator zapewnia materiały plastyczne, materiały edukacyjne, przygotowaną salę do zajęć oraz opiekę 

prowadzących (różni goście). 

3. Organizator zapewnia catering (obiad), napoje, podwieczorek.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione 

przez Uczestników w Pracowni oraz za rzeczy, które będą w ich posiadaniu podczas zajęć.  

5. Rabaty i zniżki są ustalane indywidualnie w zależności od sytuacji rodzinnej i możliwości Fundacji w 

ramach działań statutowych. 

 

§5 

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

1. Uczestnik nie musi przynosić swoich materiałów na zajęcia. 

2. Strój Uczestnika musi być przystosowany do tematu zajęć.  Zabrania się przychodzenia dzieci w klapkach. 

Prosimy o wygodne obuwie. 

3. Zajęcia zaczynają się punktualnie. 

 

§6 

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 

1. Uczestników przyprowadzają i odprowadzają rodzice/opiekunowie.  

2. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika niepełnoletniego jedynie za 

wcześniejszym zgłoszeniem tego faktu prowadzącemu zajęcia. 

3. Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia uczestnika, w razie 

potrzeby również co do przyjmowanych leków, uczuleniach i innych stosownych zagrożeniach.  
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4. Uczestnik nie może opuszczać Pracowni w trakcie trwania zajęć.  

5. W przypadku zajęć plenerowych uczestnik nie może oddalać się od prowadzącego i zobowiązany jest po 

zakończeniu zajęć udać się z prowadzącym do Pracowni. 

6. W przypadkach nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka, rodzic lub opiekun prawny wyraża 

zgodę na wezwanie służb medycznych. 

7. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły w wyniku 

niewłaściwego zachowania uczestnika. Za uczestnika odpowiada opiekun.  

 

 

§ 7 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) 

informujemy, iż: 

Administrator Danych Osobowych - Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych 

Pani/Pana dziecka jest Fundacja Rozwoju Nitka z siedzibą w Bełchatowie, ul. Poziomkowa 19,  KRS:  

0000509664  NIP:  769 222 17 48   REGON: 101777213 (dalej: Fundacja) 

Inspektor Danych Osobowych - Fundacja nie wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych.  

W sprawie Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z Fundacją pod adresem e-mail: 

pracownianitki1@gmail.com 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych - Państwa dane osobowe Fundacja 

przetwarza w celu: przesyłanie informacji handlowych o nowych ofertach Fundacji Rozwoju Nitka zgodnie z art. 

10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).        

Odbiorcy Państwa Danych - Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

1. podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Fundacji (w przypadku żądania wystawienia FV przez 

Fundację), 

Przekazywanie danych  poza obszar OEG - Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Czas przechowywania - Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia przez Fundację 

usługi na Państwa rzecz (czas realizacji umowy), a po tym czasie dane będą przechowywane przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń cywilnych lub podatkowych  

(w przypadku wystawienia FV). 

Państwa prawa zgodnie z RODO - Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi od 
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dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Informacja o dobrowolności bądź obowiązku podania danych osobowych - Podanie przez Państwa danych 

osobowych jest warunkiem świadczenia przez Fundacje usług na Państwa rzecz,  

w tym warunkiem zawarcia umowy. W związku z powyższym jesteście Państwo podać wymagane przez 

Fundację dane osobowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa świadczenia na 

Państwa rzecz usług przez Fundację. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie - Fundacja nie podejmuje decyzji w sposób 

zautomatyzowany na podstawie Państwa danych, w tym również nie dokonuje profilowania. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

2.  Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go równocześnie na stronie internetowej,  

w Pracowni Nitka i powiadomieniu uczestników.  

 

 

 

 


