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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH SZKOŁY MAJSTERKOWANIA®
(proszę wypełnić i przesłać skan lub zdjęcie na adres: info@szkolamajsterkowania.pl,
a oryginał przynieść na warsztaty)
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w warsztatach Szkoły Majsterkowania®
DANE UCZESTNIKA: (proszę wypełnić drukowanymi literami)

SZKOŁA MAJSTERKOWANIA® – REGULAMIN ZAJĘĆ
(tę część proszę zachować dla siebie)
1. W roku szkolnym 2020/2021 opłata za 8 warsztatów Szkoły Majsterkowania® wynosi: 312 PLN.
2. Zajęcia będą odbywać się w dniu i o godzinie ustalonej z dyrekcją przedszkola/szkoły. Godzinę i daty prześlemy na adres mailowy podany
w Deklaracji.

1. Nazwisko i imię:

3. Prosimy o dokonanie płatności na konto: MBANK 17 1140 2017 0000 4602 0275 4075 podając imię i nazwisko dziecka oraz nazwę zajęć
i nazwę placówki.

2. Placówka oraz wybrana grupa:
DANE OPIEKUNA: (proszę wypełnić drukowanymi literami)

4. Termin wpłat na konto: 7 dni przed pierwszymi zajęciami.

1. Nazwisko i imię:

5. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci zgłoszone w przedszkolu/szkole, których rodzice wypełnili deklarację i wnieśli opłatę.

2. Telefon:

6. Dzieci, które już uczestniczyły w warsztatach w ubiegłych latach nie będą powtarzały projektów.

3. E-mail:

7. Akademia Aktywnych i Kreatywnych® nie zwraca kosztów za warsztaty, na których uczestnik nie był obecny.
8. Akademia Aktywnych i Kreatywnych® nie zwraca kosztów w przypadku rezygnacji z warsztatów.

Klauzula dotycząca przepisów związanych z RODO
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:
1. Organem prowadzącym Szkołę Majsterkowania® jest Akademia Aktywnych i Kreatywnych®.
2. Administratorem danych osobowych klientów jest Akademia Aktywnych i Kreatywnych® Anna Kasprzyk os. Dywizjonu 303 56c/13, 31-875
Kraków, NIP: 678-277-97-32, REGON: 356685781.
3. Akademia Aktywnych i Kreatywnych® zbiera dane osobowe podane w umowie podpisywanej z klientem, deklaracji lub przekazywane odrębnie. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do: informowania o organizacji zajęć w Akademii Aktywnych i Kreatywnych®, dokonywania
rozliczeń, prowadzenia ewidencji, obsługi klienta, rozwoju, utrzymywania relacji z klientami, spełniania innych wymogów przewidzianych przepisami prawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług przez Akademię Aktywnych i Kreatywnych ®.
5. Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych przez czas potrzebny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3.
6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (po zakończeniu
i uregulowaniu zobowiązań stron) lub ograniczenia przetwarzania.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zajęć i akceptuję zawarte w nim warunki.
……………………………………………………………………
data i podpis Rodzica/prawnego Opiekuna
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.),
wyrażam nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego przez Annę Kasprzyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kasprzyk Akademia Aktywnych i Kreatywnych® z siedzibą w Krakowie, os. Dywizjonu 303 56c/13 podczas zajęć
w Akademii Aktywnych i Kreatywnych®, w tym w szczególności jego zdjęć, filmów w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych
Akademii Aktywnych i Kreatywnych®, w tym na stronie internetowej i profilach społecznościowych, telewizji i prasie.
……………………………………………………………………
data i podpis Rodzica/prawnego Opiekuna
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.),
wyrażam nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego przez Annę Kasprzyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kasprzyk Akademia Aktywnych i Kreatywnych ® z siedzibą w Krakowie, os. Dywizjonu 303 56c/13 podczas zajęć
w Akademii Aktywnych i Kreatywnych®, przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105 (KRS 0000051814) w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności gospodarczej, w szczególności działalności promocyjnej i reklamowej prowadzonej w mediach
społecznościowych, w telewizji i w prasie.
……………………………………………………………………
data i podpis Rodzica/prawnego Opiekuna

9. Uczestnik, którego nie było na warsztatach, otrzymuje pakiet materiałów, który może wykorzystać w domu lub zmontować dodatkowo na
kolejnych warsztatach pod okiem instruktora.
10. Zestawy dla nieobecnych będziemy zostawiać podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, w przedszkolu/szkole.
11. Z każdych zajęć dzieci zabierają własne prace do domu.
12. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć uczestnika, który ewidentnie nie będzie adaptował się w grupie i będzie stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa innych dzieci lub gdy rodzice/opiekunowie nie wniosą odpłatności i po wezwaniu do zapłaty nadal będą się uchylać od płatności.
13. W uzasadnionych przypadkach niezależnych od Akademii Aktywnych i Kreatywnych® warsztaty mogą zostać odwołane.
14. W razie odwołania zajęć Akademia Aktywnych i Kreatywnych® deklaruje zorganizowanie warsztatów w późniejszym terminie.
15. W przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i związanego z nim
ograniczenia funkcjonowania instytucji lub wprowadzenia ograniczeń przez organy Państwowe, warsztaty Szkoły Majsterkowania ® mogą być
poprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszelkie informacje o zmianach zostaną podane drogą mailową
oraz sms na nr telefonu rodzica/opiekuna podany w Deklaracji.
16. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkt 15 Akademia Aktywnych i Kreatywnych ® zastrzega sobie prawo zorganizowania warsztatów w późniejszym terminie.
17. Jeżeli uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w warsztatach w innym terminie Akademia Aktywnych i Kreatywnych ® zaproponuje inną formę
odrobienia warsztatów.
18. Wszelkie informacje o ewentualnych zmianach zostaną podane drogą mailową oraz sms na nr telefonu rodzica/opiekuna podany w Deklaracji.
19. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości regulaminu oraz zaakceptowaniem go.

