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FUNDACJA AKTYWNI XXI 

Nr KRS 0000372368  

58-500 Jelenia Góra,  ul. Wolności 29,  tel./fax 756494161 

 
 

REGULAMIN WARSZTATÓW pn. LATO z ROBOTAMI 

I. Organizator 
Fundacja AKTYWNI XXI 
58-500 Jelenia Góra 
ul. Wolności 29 
tel./fax 756494161 

II. Organizacja i przebieg warsztatów: 

1) Terminy: 

10-14.07.2017, w godz. 8.00-16.00 – 1 grupa (dzieci 7-12 lat) – ROBOTYKA LEGO 

17-21.07.2017, w godz. 8.00-16.00 – 2 grupa (dzieci 7-12 lat) - ROBOTYKA LEGO 

21-25.08.2017, w godz. 9.30-17.30 – 3 grupa (dzieci od 11 lat) – ROBOTYKA ARDUINO. 

2) Zajęcia odbywają się w siedzibę Fundacji, w Jeleniej Górze, ul. Wolności 29. 

3) W trakcie warsztatów uczestniczki i uczestnicy będą rozwijać zainteresowania budując  

i programując roboty LEGO (lipiec) oraz Arduino (sierpień). Ponadto będą doskonalić 

kompetencje interpersonalne i społeczne w czasie ciekawych zabaw i gier grupowych. 

4) W wybranym dniu tygodnia (środa lub czwartek) Uczestnicy wyjeżdżają do Wojcieszowa, 

gdzie uczestniczą w grze terenowej, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, a w przypadku 

sprzyjającej pogody w zajęciach na basenie. 

5) Fundacja zobowiązuje się do zapewnienia: 
 przygotowanych merytorycznie instruktorów oraz niezbędnego sprzętu (komputerów, 

robotów, itp.)   
 bezpiecznych warunków pobytu dziecka  podczas warsztatów, 
 zapewnienia 2-go śniadania i obiadu, 
 sprawowania opieki nad dzieckiem od przyprowadzenia do siedziby Fundacji  

do odebrania przez Rodzica/Opiekuna lub upoważnioną przez Niego osobę, 
 ubezpieczenia dziecka. 
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III. Obowiązki związane z uczestnictwem w warsztatach 
1. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania istotnych dla Organizatora informacji 

dotyczących stanu zdrowia Uczestnika – w formularzu zgłoszeniowym. 

2. Rodzic/Opiekun odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika 

i z tego powodu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną. 

3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych 

uczestników, zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. 

telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., 

4. Uczestnikowi zabrania się samodzielnego opuszczania terenu placówki. 

5. Dziecko musi być przyprowadzone do godziny 8.30 i odebrane najpóźniej do godziny 

16.00 

6. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania osób uprawnionych do odbioru 

Uczestnika z warsztatów. Możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez 

Uczestnika istnieje jedynie przypadku gdy Rodzic/ Opiekun oświadczy to w formularzu 

zgłoszeniowym. 

7. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących Warsztaty. 

8. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa  może zostać usunięty z 

Warsztatów. W takim wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część  

Warsztatów. 

IV. Wizerunek 
Informujemy, że w czasie trwania warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia sytuacyjne 
relacjonujące przebieg warsztatów. Fotografie te mogą być potem umieszczone na stronie 
internetowej Fundacji lub na portalach Facebook,  Youtube.  Organizator zapewnia, że zdjęcia 
nie będą prezentowały konkretnych dzieci, a publikowanie ich będzie zgodne z obowiązującymi 
przepisami dot. ochrony danych osobowych. 
 
V. Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 
29 października 1997 roku poz. 833.) Fundacja AKTYWNI XXI nie przekazuje, nie sprzedaje i nie 
użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane 
osobowe podane w formularzach zgłoszeniowych  (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 
adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów 
komunikacji pomiędzy Fundacją i Uczestnikiem warsztatów. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z niniejszym regulaminem i akceptuję go. 

 
Jelenia Góra, dnia ……………………                               …………..………………………………………………… 

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 


