R E G U L A M I N „KREATYWNYCH WARSZTATÓW DLA DZIECI” REALIZOWANYCH POD
HASŁEM „KREATYWNE WAKACJE W KRZYWYM KOMINIE”

1. Organizatorem „Kreatywnych warsztatów dla dzieci” realizowanych pod hasłem „Kreatywne Wakacje w
Krzywym Kominie” jest CETS ( Center Education Talent Search) sp. z o.o. (zwana dalej Organizatorem)
z siedzibą w ul. Dubois 33-35a we Wrocławiu (kod: 50-207).
2. Zajęcia realizowane w ramach „Kreatywnych warsztatów dla dzieci” odbywać się będą w CRZ „Krzywy
Komin” w okresie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.
3. Zajęcia są odpłatne. Opłatę należy uiścić na numer konta BANK PEKAO: 94 1240 6670 1111 0011 0716 9458
4. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.krzywykomin.pl i trwa do
momentu wyczerpania limitu miejsc. Rezygnacja z udziału możliwa jest nie później niż na 7 dni przed realizacja
wydarzenia, przypadku rezygnacji w terminie krótszym opłaty nie będą zwracane.
5. Limit miejsc na warsztaty jest ograniczony.
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu CRZ „Krzywy Komin”, którego uzupełnieniem jest
niniejszy Regulamin.
7. W programie „ Kreatywnych warsztatów dla dzieci”, zwanych dalej Warsztatami, mogą wziąć udział dzieci w
wieku od 6 do 13 lat (zwane dalej Uczestnikiem) chyba, że Koordynator Warsztatów zdecyduje inaczej, o czym
Organizator poinformuje na www.krzywykomin.pl.
8. Organizator zapewnia opiekę nad dziećmi pomiędzy godz. 9:30 a 14:00. Opiekun lub wskazana przez niego w
formie pisemnej osoba dorosła zobowiązana jest do punktualnego przyprowadzenia (do godz. 10:00) i odbiór
Uczestnika (odbiór nie później niż do godziny 14:00). Za każde spóźnienie w odbiorze Uczestnika Opiekunowi
zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki, opłacona przez
Opiekuna w gotówce w chwili odbioru Uczestnika.
9. Warsztaty będą się odbywać pod nadzorem wykwalifikowanych opiekunów i animatorów wg harmonogramu.
10. Organizator Warsztatów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie lub w organizacji.
Organizator jest zobowiązany do poinformowania Uczestnika o wniesionych zmianach osobiście, drogą
telefoniczną lub mailową.
11. Zapis Uczestnika na Warsztaty jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na działania prowadzone przez
Organizatora w ramach Warsztatów, akceptacją zapisów niniejszego R E G U L A M I N U wraz z załączonymi
Oświadczeniami i Zgodami.
12. W przypadku pełnienia opieki prawnej nad Uczestnikiem przez więcej niż jednego opiekuna wymagane jest
podpisanie niezbędnych dokumentów, zgód oraz oświadczeń przez każdego z opiekunów. Odpowiednio
wypełnione i podpisane dokumenty powinny być dostarczone do recepcji CRZ Krzywy Komin najpóźniej w
dniu rozpoczęcia warsztatów, w których bierze udział Uczestnik. Brak podpisów każdego opiekuna prawnego
może skutkować wstrzymaniem udziału Uczestnika w Warsztatach.
13. Warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Warsztatach jest wypełnienie i podpisanie przez każdego Opiekuna
prawnego Uczestnika wszystkich załączonych oświadczeń, zgód, w tym oświadczenie o braku u Uczestnika, w
okresie 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatów, objawów sugerujących zachorowania na COVID-19 lub inną
chorobę zakaźną u Uczestnika i innych przeciwwskazań udziału w warsztatach, a także odpowiednio wyrażenie
wymaganych zgód wskazanych we wszystkich w Załącznikach do regulaminu udziału w Warsztatach.

