
REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

organizowanych w okresie 21.02.2023 – 22.06.2023 

 

1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie „Rodzice z Klasą” z siedzibą w Nowym 

Dworze Mazowieckim przy ul. Szarych Szeregów 2. 

2. Zajęcia dodatkowe organizowane są w okresie 21.02.2023r. do 22.06.2023r. 

Szczegółową ilość zajęć i terminy określone są w punktach dotyczących konkretnych 

zajęć. 

3. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne dla wszystkich uczestników.  

4. Rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez wysłanie formularza zamieszczonego na 

stronie internetowej. 

5. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 3-12 lat. 

6. Zgłoszenia dokonują rodzice/opiekunowie prawni. 

7. Podczas rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się                          

i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. 

8. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu wyklucza uczestnika z udziału w zajęciach. 

9. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez uczestnika zajęć. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Klubie. 

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci tuż po zakończonych 

zajęciach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samodzielny powrót dziecka do 

domu i nie weryfikuje także osób które odbierają dziecko po zakończonych zajęciach. 

12. Dwukrotna z rzędu nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie z listy uczestników 

(nie dotyczy choroby). Miejsce wykreślonego uczestnika zajmuje kolejna osoba z listy 

rezerwowej. 

13. Dane osobowe umieszczamy w bazie danych. Rodzice/opiekunowie prawni 

uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami. 

14. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie przez Organizatora. Prowadzącym 

zajęcia Organizator udostępnia jedynie te dane, które uzna za niezbędne do 

przeprowadzenia zajęć (tj. imię, nazwisko, wiek, alergie uczestnika). 

15. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć 

uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych Stowarzyszenia „Rodzice                             

z Klasą” oraz realizacji projektu dofinansowanego w ramach środków zewnętrznych. 

16. Brak zgody określonej w pkt. 12 i 14 wyklucza uczestnika z udziału w zajęciach. 

  



17. Zajęcia komputerowe: 

- uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 8-12 lat, 

- zajęcia trwają 90 minut, 

- organizator zapewnia sprzęt i oprogramowanie niezbędne do realizacji zajęć, 

- uczestnik może podczas zajęć korzystać z własnego komputera za który Organizator i 

prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności, 

- uczestnicy przestrzegają zasad pracowni komputerowej z którymi zostają zapoznani 

podczas pierwszych zajęć. 

18. Zajęcia plastyczno-kreatywne: 

- uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 4-10 lat 

- Organizator zapewnia niezbędne materiały i narzędzia do realizacji zajęć. 

- zajęcia trwają 60-90 minut 

19. Zajęcia Sensoplastyka®: 

- uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 3-12 lat, 

- w jednej grupie może być maksymalnie 7 uczestników w danym przedziale 

wiekowym, 

- Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować Organizatora o uczulaniach 

u dzieci biorących udział w zajęciach, 

- brak ww. informacji zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w przypadku 

wystąpienia u dziecka objawów alergicznych w związku z używaniem produktów  

w realizacji zajęć, 

- Rodzic/opiekun prawny zapewni dziecku odzież która może zostać 

ubrudzona/zniszczona podczas zajęć, 

- Rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że dziecko w trakcie zajęć ubrudzi 

się     

- zajęcia trwają 50 minut. 

20. Trening Umiejętności Społecznych 

- uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 6-10 lat, 

- kwalifikacja dziecka do grupy odbywa się na podstawie przeprowadzonej rozmowy  

z rodzicem/opiekunem prawnym, podczas której określone zostaną indywidualne 

potrzeby dziecka. 


