REGULAMIN „KREATYWNYCH WARSZTATÓW DLA DZIECI” REALIZOWANYCH POD HASŁEM
„KREATYWNE WAKACJE W KRZYWYM KOMINIE”

!
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1. Organizatorem „Kreatywnych warsztatów dla dzieci” realizowanych pod hasłem „Kreatywnych Wakcji w
Krzywym Kominie” jest CETS ( Center EducaEon 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 27 czerwca do 26 sierpnia 2022 r.
3. Zajęcia są odpłatne. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. na zlecenie
Fundacji Open Mind.
4. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic *
Maestro lub gotówką, jeśli takie ustalenia zostały zaakceptowane przez Organizatora.
5. Po dokonaniu płatności drogą elektroniczną Uczestnik otrzymuje w przeciągu 48 h na adres e-mail
podawanym przy dokonywaniu zgłoszenia potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu.
6. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu możliwa jest na 7 dni przed realizacja wydarzenia. Operator dokonuje
zwrotu płatności pomniejszonej o 6 % - koszty transakcji płatniczej.
7. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia opłaty nie będą
zwracane.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia, jeżeli liczba chętnych nie pozwoli na jego
realizację. W tej sytuacji opłaty będą zwrócone uczestnikom w pełnej wysokości.
9. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.krzywykomin.pl i trwa do
momentu wyczerpania limitu miejsc.
10. Limit miejsc na warsztaty jest ograniczony.
11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu CRZ „Krzywy Komin”, którego uzupełnieniem jest
niniejszy Regulamin.
12. W programie „ Kreatywnych warsztatów dla dzieci”, zwanych dalej Warsztatami, mogą wziąć udział dzieci w
wieku od 6 do 12 lat (zwane dalej Uczestnikiem) chyba, że Koordynator Warsztatów zdecyduje inaczej, o czym
Organizator poinformuje na www.krzywykomin.pl.
13. Organizator zapewnia opiekę nad dziećmi pomiędzy godz. 7:30 a 16:30. 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 16:30). 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.
14. Warsztaty będą się odbywać pod nadzorem wykwaliﬁkowanych opiekunów i animatorów wg.
harmonogramu.
15. 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.
16. 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.
17. 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.

18. 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 w Karcie Uczestnika.
19. Organizator informuje, iż podczas trwania Warsztatów będzie wykonywana dokumentacja zdjęciowa i
ﬁlmowa. Podczas Warsztatów materiały mogą realizować także przedstawiciele współpracujących z Organizator
mediów w formie zdjęć, rejestracji obrazu i dźwięku w celu emisji relacji z warsztatów i wywiadów na łamach
zainteresowanych mediów (w tym prasie, telewizji, radia, portali internetowych).
20. Zapis Uczestnika na Warsztaty jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na działania, o których mowa w pkt.
19, a także publikowanie powstałych materiałów z wizerunkiem Uczestnika (w tym głosu) w relacjach
medialnych, materiałach ewaluacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Organizatora, dotyczących jego
działalności i realizowanego programu, w tym na stronach internetowych oraz na zarządzanych przez
Organizatora proﬁlach w mediach społecznościowych. Przy czym Organizator nie będzie wykorzystywał
indywidualnego wizerunku dziecka do kampanii reklamowych.
21. Organizator informuje, iż sale będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane, prowadzący
Warsztaty znają procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID-19. W
CRZ Krzywy Komin jest stały dostęp do płynu dezynfekującego dla Uczestników.
22. Uczestnik Warsztatów powinien być zaopatrzony we własne indywidualne osłony nosa i ust.
23. Organizator informuje, iż przy recepcji CRZ Krzywy Komin stosuje się przyjęte zasady bezpieczeństwa w
związku z COVID-19.
24. Opiekun odbiera Uczestnika z recepcji CRZ Krzywy Komin i nie ma dostępu do sal zabaw i warsztatów.
25. W przypadku pojawienia się u Uczestnika podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną, Opiekun zobowiązany
jest do natychmiastowego odebrania Uczestnika oraz wyraża zgodę na poinformowanie odpowiednich służb
oraz Opiekunów pozostałych Uczestników o zaistniałej sytuacji.
26. Organizator oświadcza, a każdy Opiekun prawny wyraża na to zgodę, że może odmówić przyjęcia
Uczestnika na zajęcia w sytuacji, gdy stan zdrowia Uczestnika będzie sugerował możliwość istnienia infekcji, a co
z tym związane – ryzyka zarażenia COVID.
27. W przypadku zaistnienia nagłej potrzeby, Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na podjęcie przez Organizatora
wobec Uczestnika Warsztatów koniecznej interwencji medycznej (udzielenia pierwszej pomocy) oraz wezwania
odpowiednich służb ratunkowych.
28. Opiekun Uczestnika jest zobowiązany do zaopatrzenia Uczestnika w obuwie zmienne oraz wygodny strój
umożliwiający swobodną zabawę.
29. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas Warsztatów. Organizator nie
odpowiada również za zniszczenia rzeczy należących do Uczestnika, a dokonanych przez innych Uczestników.
30. Organizator zaleca nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki,
niekoniecznych do udziału w zajęcia.
31. Na terenie CRZ „Krzywy Komin” Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń personelu
Warsztatów, a Uczestnik ma zakaz opuszczania CRZ „Krzywy Komin” bez wiedzy personelu Warsztatów.
32. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych w ramach Warsztatów
zajęciach oraz stosować się do poleceń personelu Warsztatów (w tym prowadzących warsztaty, opiekunów,
koordynatora).
33. W razie niesubordynacji Uczestnika Warsztatów, czyli niestosowania się do poleceń personelu, wulgarnego
zachowania itp. zostanie on skreślony z listy Uczestników Warsztatów, po wcześniejszej rozmowie z Opiekunem
Uczestnika.
34. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika Warsztatów jego Opiekun może zostać
obciążony kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

35. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje Uczestnika podczas całego warsztatu w
godzinach i dniach jego trwania.
36. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do
Organizatora. Wyrażenie zgody na uczestnictwo na Warsztatach jest jednoznaczne z dobrowolną akceptacją
regulaminu.
37. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie, które zostaną opublikowane na
stronie Organizatora oraz podane do wiadomości Opiekuna.
38. W przypadku podania nieprawdziwych informacji Organizator ma prawo do roszczeń odszkodowawczych w
związku z narażeniem na zakażenie Uczestników warsztatów, pracowników Organizatora mających styczność z
Uczestnikiem podczas warsztatów.
39. Administratorem danych osobowych Opiekuna i Uczestnika będzie CETS sp. z o.o. z siedzibą w ul. Duboi 3335a we Wrocławiu (kod: 50-207), w sprawie danych osobowych należy kontaktować się w następujący sposób:
e-mail: rekrutacja2.krzywykomin@gmail.com, korespondencyjnie: Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy
Komin, ul. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław, należy wpisać na kopercie dopisek „RODO”.
40. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Opiekun wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych własnych oraz Uczestnika na potrzeby rekrutacji, prawidłowej realizacji warsztatów,
przeprowadzenia niezbędnych procedur formalnych i rozliczeniowych w tym na potrzeby sprawozdawcze
Organizatora i CRZ „Krzywy Komin” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.)
Przy czym dane Opiekuna oraz Uczestnika będą wykorzystane przez Organizatora w sposób adekwatny i będą
przechowywane przez okres 5 lat od dnia zgłoszenia. Archiwizacja danych osobowych pod względem
podatkowym i ZUS Organizator ma prawo przetwarzać na podstawie ustawy o podatkach i o ubezpieczeniach
społecznych.
41. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub proﬁlowaniu.
42. Opiekun posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz danych Uczestnika, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
43. Opiekun posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
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…………..…………… …………………………………………………………………..
(miejscowość, data)
(czytelny podpis każdego Opiekuna prawnego Uczestnika)*
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*w przypadku pełnienia opieki prawnej przez więcej niż jednego opiekuna, niezbędne dokumenty, zgody,
oświadczenia powinien podpisać każdy z opiekunów

