
załącznik nr 1 

REGULAMIN ZAJĘĆ 

„WAKACYJNEJ AKADEMII KREATYWNEGO DZIECKA” 

Zajęcia organizowane są siedzibie Stowarzyszenia Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR  

(PRO MENTOR) przy ul. Górnośląskiej 18, 68-200 Żary. Organizator zajęć zobowiązuje się, aby dzieci 

uczestniczące w zajęciach miały jak najlepsze warunki do wypoczynku oraz rozwoju zgodnie z 

założeniami Programu zajęć. Organizator będzie dbał, aby wszyscy instruktorzy zajęć realizowali zajęcia 

z zaangażowaniem i należytą starannością. Organizator dołoży wszelkich starań, tak aby Uczestnicy 

spędzali czas na zajęciach w sposób bezpieczny, przyjemny i pożyteczny.   

  

1. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy, której wypełnienie i podpisanie jest równoznaczne 

z zawarciem UMOWY O USŁUGI ORGANIZACJI TURNUSÓW LETNICH „WAKACYJNA AKADEMIA 
KREATYWNEGO DZIECKA” 2019 pomiędzy Organizatorem i Rodzicem/ Opiekunem prawnym 

zgodnie z poniższymi warunkami.   

2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku: 6-8 lub 9-12 lat. Organizator zapewnia, że 
maksymalna liczba dzieci w danej grupie wynosić będzie 10 osób.  

3. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką wychowawców w godzinach 8:00– 16:00 lub 9.00-13.00  

(w zależności o wybranego wariantu w umowie) od poniedziałku do piątku podczas trwania danego 

Turnusu. Za nieodebranie dziecka do godziny 13.15/ Turnus 4h lub 16.15/ Turnus 8h  Organizator 

obciąży Rodzica/ Opiekuna prawnego kwotą 30 zł za każda rozpoczętą godzinę opieki.  

4. Organizator zapewnia wyżywienie dla dzieci w trakcie trwania zajęć. W przypadku Turnusu  

4 godzinnego jest to śniadanie i napoje, w przypadku turnusu 8 godzinnego jest to śniadanie, obiad, 

podwieczorek i napoje. W przypadku diet, wykluczających możliwość spożywania przez dziecko 
posiłków zapewnionych przez Organizatora – Rodzic/ Opiekun prawny odpowiedzialny jest za 

poinformowanie o tym fakcie Organizatora oraz dostarczenie dla Uczestnika wyżywienia, które 
zostanie podane dziecku w trakcie posiłków.  

5. Uczestnicy zajęć „Wakacyjnej Akademii Kreatywnego Dziecka” mają prawo do:  

a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach przypisanych do grupy tematycznej zgodnie  
z Programem zajęć 

b) korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji Programu 

zajęć  

c) wnoszenia próśb, skarg i/lub propozycji zmian Programu zajęć.  

6. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmian w Programie  

i Harmonogramie zajęć.  

7. Dzieci wracają samodzielnie do domu lub są odbierane z zajęć tylko i wyłącznie przez osoby 
wskazane na druku Upoważnienia (załącznik nr 3 do UMOWY), które Rodzic/ Opiekun prawny 

zobowiązany jest uzupełnić, podpisać i przekazać Opiekunowi grupy w pierwszym dniu danego 

Turnusu.  



8. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do/z placówki, w której odbywają się 
zajęcia. W trakcie trwania zajęć dzieci objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem NNW (płatnym 
przez Organizatora).  

9. W przypadku nieutworzenia grupy na dany Turnus Organizator ma prawo jego odwołania 
najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem turnusu. W takiej sytuacji Uczestnicy mogą wybrać inne 
terminy zajęć (w miarę dostępnych miejsc), bądź wystąpić o zwrot 100% wniesionej Opłaty za 
Turnus.  

10. Dzieci zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wychowawców oraz do 
przestrzegania na zajęciach wszystkich zasad bezpieczeństwa i porządku.  

11. Dzieci chore – w szczególności mogące przenosić chorobę na inne dzieci – nie mogą uczestniczyć  
w zajęciach. Jeżeli dziecko zachoruje w terminie uczestnictwa w Turnusie, na wniosek Rodzica/ 

Opiekuna prawnego Organizator może zaproponować udział w innym terminie (w zależności od 
dostępnych miejsc).  

12. W razie nagannego zachowania się Uczestnika zajęć przewidziane jest zastosowanie kar 

porządkowych, a w przypadku braku poprawy skreślenie z listy Uczestników danego turnusu. Za 
umyślne zniszczenia wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice/ 

Opiekunowie prawni.   

13. Opiekun ma obowiązek zostawić w pierwszym dniu Turnusu dla dziecka zapasowe ubranie (bluzkę, 
koszulkę, spodnie/spodenki, skarpetki), co najmniej jedną parę obuwia sportowego zmiennego (na 
salę gimnastyczną oraz do przemieszczania się na terenie budynku) – najlepiej w oznaczonym 

worku/ plecaku itp.  

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników zajęć oraz za zniszczenia rzeczy 

należących do dzieci, a dokonanych przez innych Uczestników Turnusu.   

15. Organizator zaleca nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń np. telefonów komórkowych, 
odtwarzaczy muzyki itp. Używanie telefonów komórkowych przez dzieci podczas zajęć jest 
zabronione. 

16. Warunkiem uczestnictwa w danym Turnusie jest uregulowanie opłaty w formie zaliczki w kwotach:  

a) turnus 4h – 115 zł brutto (słownie: sto piętnaście złotych brutto) 

b) turnus 8h  – 190 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych brutto). 

w ciągu 3 dni roboczych od zapisu oraz pozostałej kwoty (zgodnie z cennikiem na stronie 
internetowej) na 7 dni przed rozpoczęciem danego Turnusu na konto Organizatora:  

Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR 

ul. Sarnia 17, 68-200 Żary;  
mBank,  numer konta bankowego: 76 1140 2004 0000 3502 7737 8010 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, termin turnusu oraz nazwę grupy 
tematycznej.   

17. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Rodzica/ Opiekuna prawnego i wszystkich 

zgłoszonych Uczestników zajęć.   

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 



załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

1. Akceptuję postanowienia powyższego regulaminu oraz zobowiązuję się do terminowego 
uiszczenia pełnej Opłaty za zajęcia w ramach „Wakacyjne Akademii Kreatywnego Dziecka”.   

2. Wyrażam/Nie wyrażam* zgody na robienie dzieciom pamiątkowych zdjęć podczas zajęć oraz 

przesłanie ich rodzicom dzieci uczestniczących w danej grupie tematycznej turnusu (wizerunki 
dzieci na zdjęciach nie będą w żaden sposób udostępniane na stronach internetowych, portalach 
społecznościowych, itp. w celach marketingowo-promocyjnych).  

3. Wyrażam/Nie wyrażam* zgody na informowanie o inicjatywach edukacyjnych dla dzieci 

realizowanych przez Organizatora.  

4. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie pisząc maila na adres 
info@pro-mentor.pl, jak również, oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.  

  

  

  

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

 miejscowość, data                                                                            podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego 

  

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 

załącznik nr 3 

UPOWAŻNIENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Oświadczam, że (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………………………………………………………  

może/ nie może* samodzielnie wracać do domu po skończonych zajęciach z Turnusu „Wakacyjna 

Akademia Kreatywnego Dziecka”. 

 

Dziecko będzie odbierane po zajęciach przez:  

1. ………………………………………………………….………………………………………………………………….………… 

2. ………………………………………………………….………………………………………………………………….………… 

3. ………………………………………………………….………………………………………………………………….………… 

4. ………………………………………………………….………………………………………………………………….………… 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu komórkowego) 

 

 

 

 

 

 

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

 miejscowość, data                                                                            podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego 

  

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


