ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH WAKACYJNYCH PN. „LETNISKO DLA DZIECI CIEKAWYCH
ŚWIATA” ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE ANAWOJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Warsztaty wakacyjne odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie, przy ul. Białostockiej
19 oraz na terenie miasta Michałowo. Organizatorem warsztatów wakacyjnych jest Stowarzyszenie
Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „ANAWOJ” (dalej jako Stowarzyszenie ANAWOJ), z
siedzibą w Michałowie, KRS 0000113032.

Definicje
Organizator – Stowarzyszenie ANAWOJ, a także osoby wyznaczone przez Stowarzyszenie ANAWOJ
jako instruktor, animator, wolontariusz.
Opiekun uczestnika – rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które uczestniczy w warsztatach
organizowanych przez Stowarzyszenie ANAWOJ.
Uczestnik – osoba w wieku 5-14 lat, która uczestniczy w warsztatach wakacyjnych organizowanych
przez Stowarzyszenie ANAWOJ.

I. Zasady ogólne
1. Warsztaty wakacyjne organizowane przez Stowarzyszenie ANAWOJ odbywają się w terminie:
05.08. – 09.08.2019 oraz 12.-14.08.2018 r. (tj. 8 dni roboczych bez weekendu) w godzinach
10:00 – 14:00 (pierwsze 7 dni) oraz w godzinach 14.00-18.00 w ostatnim dniu (14.08.2019).
2. W dniu 14.08.2019 w godzinach 16.-18.00 uczestnik weźmie udział w festynie rodzinnym,
który jest organizowany przez Stowarzyszenie ANAWOJ i stanowi akcją zakończenia letniska z
udziałem rodziców, rodzin, sąsiadów itd.
3. Opiekunowie/ rodzice dziecka wyrażają zgodę na jego odpłatne uczestnictwo w warsztatach
wakacyjnych, akcjach artystycznych i sportowych, udostępnienie wizerunku, udzielenia
informacji o niezbędnych danych uczestnika oraz publikację prac w różnych mediach, a także
podpisują treść oświadczenia o udzieleniu zgody na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem
uczestników stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Organizator informuje opiekunów uczestników warsztatów o przetwarzaniu danych
osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (załącznik
nr 2 do regulaminu).

5. Zapisy na warsztaty wakacyjne odbywają się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia ANAWOJ
lub mailem (anawoj@interia.pl) po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem do dnia
02.08.2019.
6. Uczestnictwo w warsztatach jest możliwe po potwierdzeniu zgłoszenia (na podstawie
otrzymanego formularza zgłoszeniowego) przez Stowarzyszenie ANAWOJ oraz dokonaniu
wpłaty na konto Stowarzyszenia ANAWOJ. Uwaga: prosimy nie uiszczać opłaty za warsztaty
bez uprzedniego potwierdzenia możliwości uczestnictwa.
7. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników podczas trwania warsztatów tj. np.
owoce, bułki słodkie, ciastka, woda. Organizator nie zapewnia uczestnikom pełnych
posiłków śniadaniowych i obiadowych.
8. Opiekun jest zobowiązany do dostarczenia podpisanego regulaminu wraz z załącznikami
najpóźniej do godziny 10:00 w pierwszym dniu danego turnusu.

II. Zasady uczestnictwa
9. Warsztaty odbywają się codziennie w godzinach 10:00 – 14:00 w dniach 05.-09.08.2019/ 12.13.08.2019 oraz w godzinach 14.00-18.00 w dniu 14.08.2019. Opiekun uczestnika jest
zobowiązany do przyprowadzenia i odebrania uczestnika w czasie 30 minut od zakończenia
warsztatów wakacyjnych lub wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka. Uczestnika
odbiera rodzic lub osoba upoważniona do tego pisemnie. Każdorazowe zmiany muszą być
zgłaszane Organizatorowi.
10. Udział w warsztatach jest odpłatny: 100 zł za okres 05.08.-14.08.2019 (8 dni). W przypadku
rezygnacji z uczestnictwa do 02.08.2019 włącznie możliwy jest zwrot opłaty za uczestnictwo.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po drugiego sierpnia 2019 oraz w trakcie trwania
warsztatów wakacyjnych opłata za uczestnictwo nie jest zwracana.
11. Liczba przyjętych uczestników w warsztatach to maksymalnie 20 osób.
12. W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku podczas odbywających się warsztatów
opiekunowie uczestnika nie będą rościli z tego tytułu żadnych roszczeń względem
Stowarzyszenia ANAWOJ.
13. Opiekunowie uczestników (rodzice) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone
przez swoje dzieci.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (mp3, telefony
komórkowe, itp.), wartościowe rzeczy i pieniądze.

III. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Organizator podejmuje każdorazowo stosowne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i higieny pracy, powiadamia o zagrożeniu, stosuje zamienne środki lub nie dopuszcza do uczestnictwa
w danych ćwiczeniach.
2. Każdy z uczestników w trakcie trwania turnusu jest objęty imiennym ubezpieczeniem NNW.
3. Ze względu na dobro i bezpieczeństwo dziecka/dzieci są zobowiązani do poinformowania
Organizatora o specjalnych potrzebach dziecka dotyczących jego bezpieczeństwa w trakcie
warsztatów (alergie pokarmowe, choroby przewlekłe, inne).

Zapisuję swoje dziecko na warsztaty „letnisko dla dzieci ciekawych świata”:
Imię + Nazwisko dziecka:

…………………………………………………………………………….

Data urodzenia:

………………………………………….

Ważne informacja dotyczące stanu zdrowia:

……………………………………………………………

Numer telefonu do rodziców:

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

Akceptuję Regulamin uczestnictwa (data i podpis):

……………………………………………………………………………………………………
(Opiekunowie)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA
Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka, do publikacji, pokazywania
i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, głosu dziecka we wszystkich
materiałach filmowych, zdjęciowych i reportażach związanych z prowadzoną działalnością oraz na
publikowanie jego wizerunku w celu promowania działalności Stowarzyszenia ANAWOJ z siedzibą w
Michałowie 16-050 przy ul. Gródeckiej 4.
W/w oświadczenie jest bezterminowe i zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jak również zgodne z Kodeksem Rodzinnym i Kodeksem Cywilnym art. 23 i 24.

(data i podpis): …………………………………………………………………………………………………… (Opiekunowie)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA
Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „ANAWOJ”, 16-050
Michałowo , ul. Gródecka 4.
2. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać
pod adresem: anawoj@anawoj.org
3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, którego jest Pan/Pani stroną.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępnione wolontariuszom i
pracownikom Stowarzyszenie ANAWOJ, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie i
przeprowadzenie warsztatów podczas „tygodnia międzykulturowego” i nie będą podlegały
udostępnieniu żadnym innym osobom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia działalności Stowarzyszenia
„ANAWOJ”.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest niezbędne
do realizacjiumowy nawarunkachzgodnychzobowiązującymi przepisami prawa.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

