UMOWA

NUMER TURNUSU:

o świadczeniu usług w zakresie udziału w półkoloniach "Kochamy Warszawę"
zawarta w dniu _____________________ w Warszawie pomiędzy:
Rodzicem / opiekunem prawnym:
imię i nazwisko __________________________________ nr dowodu_________________
zwanym dalej "ZGŁASZAJĄCYM", zgłaszającym uczestnika półkolonii (dziecko):
imię i nazwisko __________________________________ nr PESEL_________________
data urodzenia___________________________________
miejsce zamieszkania _______________________________________________________________________________
zwanym w dalszej części "UCZESTNIKIEM"
.a JP Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 56, 00-686 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 701-00-55-644, REGON:
140878211, numer KRS 0000274475, nr tel. 22 6210707, e-mail: info@welovewarsaw.pl, będącą właścicielem biura
turystyki miejskiej We love Warsaw, wpisaną do rejestru Organizatorów turystyki prowadzonego przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego pod numerem wpisu 1302 zwaną w dalszej części umowy „ORGANIZATOREM”.

§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika w półkoloniach "Kochamy Warszawę", w czasie których Uczestnik weźmie
udział w wycieczkach, warsztatach i zabawach edukacyjnych zgodnie z ramowym programem stanowiącym załącznik do
umowy.
2. Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w półkoloniach jest dokonanie wpłaty w wysokości i terminach opisanych w §4
niniejszej umowy.
3. Zajęcia w ramach półkolonii będą się odbywały w siedzibie biura „We love Warsaw” przy ul. Wspólnej 56 oraz na
terenie Warszawy (wycieczki, spacery) w dniach od …….………. do ………….. w godzinach od 8.00 do 17.30.
4. Możliwość odebrania uczestnika we wcześniejszych godzinach (przed 16:00), bądź przyprowadzenie w godzinach
późniejszych (po 9:00) istnieje po uprzednim uzgodnieniu tego z Organizatorem.
5. Uczestnik może być odbierany z półkolonii przez Rodzica/ opiekuna prawnego wskazanego na Karcie Kwalifikacyjnej.
Odbiór przez osobę trzecią jest możliwy tylko i wyłącznie po przedłożeniu upoważnienia zawartego w dokumencie
"Wyrażenie zgody na odbiór dziecka" z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru dowodu osobistego.
6. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia półkolonii zgodnie z ofertą organizując zajęcia edukacyjne, warsztaty
i spacery, zastrzega sobie przy tym prawo do dokonania zmian w programie spowodowanych czynnikami niezależnymi
od Organizatora takimi jak warunki atmosferyczne, poziom wody w Wiśle, czy zmianami w funkcjonowaniu instytucji
partnerskich takich jak Muzeum Zamku Królewskiego, Muzeum Warszawy, Łazienki Królewskie.
7. Półkolonie są przeznaczone dla dzieci, które ukończyły 6. rok życia w dniu rozpoczęcia wybranego turnusu i nie
przekroczyły 11 roku życia w ostatnim dniu wybranego turnusu Półkolonii.

§2 Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione lub
skradzione podczas trwania półkolonii.
2. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy Zgłaszającego lub Uczestnika.
3. Organizator obejmuje Uczestników półkolonii ubezpieczeniem NNW.
4. Organizator nie odpowiada za zaistniałe w trakcie trwania półkolonii niedogodności, które powstały wskutek działania
przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe.
5. Organizator nie podaje Uczestnikom leków podczas trwania zajęć.

§3 Obowiązki uczestnika
1. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania postanowień umowy oraz Regulaminu
półkolonii, który stanowi jej integralną część.
2. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę, odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający.
3. Rodzic zobowiązuje się do poinformowania Organizatora na piśmie o wszelkich istotnych problemach zdrowotnych
Uczestnika, branych przez niego lekach i alergiach.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Półkolonii. Zapoznanie się z nim poświadcza podpisem
Zgłaszający.

§4 Płatności
1. Cena uczestnictwa w półkoloniach wynosi: przy zapisie do 30 kwietnia 650,00 zł, przy zapisie do dnia 31 maja 700,00 zł,
po 31maja 750,00 zł. Za datę zapisu uznaje się złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych.
2. Zgłaszający zobowiązuje się do dokonania wpłaty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy lecz
nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.
3. Wpłata może być podzielona na zaliczkę w wysokości 200,00 zł będącą gwarancją rezerwacji miejsca płatną w dniu
złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Pozostałą część kwoty należy w takim wypadku wpłacić nie później niż 14 dni
przed rozpoczęciem turnusu.
4. Wpłata może być dokonana gotówką lub kartą w biurze We love Warsaw lub przelewem bankowym na konto
Organizatora: JP SOLUTIONS Sp. z o.o. 54 1090 1883 0000 0001 1860 6735 (w tytule przelewu należy umieścić imię i
nazwisko Uczestnika oraz numer turnusu)
5. Cena uczestnictwa w półkoloniach obejmuje: udział w zajęciach zgodnie z programem, udział w wycieczkach, wejście
do wybranych obiektów, wyżywienie w postaci drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu praz podwieczorku,
ubezpieczenie NNW.

§5 Warunki rezygnacji z półkolonii
1. O rezygnacji z udziału w półkoloniach należy każdorazowo powiadomić Organizatora w formie pisemnej: pocztą
elektroniczną wysłaną na adres info@welovewarsaw.pl lub pismem złożonym bezpośrednio w biurze Organizatora przy
ul. Wspólnej 56. Okres wypowiedzenia liczony jest od następnego dnia licząc od dnia, w którym została przyjęta
rezygnacja (decyduje data wpływu maila lub dostarczenia dokumentu rezygnacji).
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem
turnusu Organizator zwraca koszty z potrąceniem odstępnego od umowy w wysokości 50,00 zł.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu
Organizator zwraca koszty z potrąceniem odstępnego od umowy w wysokości 150,00 zł
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach w trakcie trwania półkolonii Organizator zwróci część kosztów
na zasadzie proporcjonalności: od wpłaconej kwoty odejmie 150,00 zł za każdy dzień udziału Uczestnika w półkoloniach.

5. Zgłaszający może odstąpić od umowy i żądać zwrotu kosztów w przypadku gdy Organizator dokona istotnej zmiany w
programie półkolonii. W takim przypadku Zgłaszający jest zobowiązany do pisemnej rezygnacji w ciągu 3 dni od daty
zmiany warunków organizacji półkolonii. Brak zgłoszenia rezygnacji w tym terminie będzie oznaczał przyjęcie nowych
warunków.
6. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający w momencie odstąpienia
od umowy (jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem turnusu), wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie
warunki udziału w półkolonii, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy
poprzez złożenie wszystkich wymaganych dokumentów włącznie z podpisaną umową.
7. W przypadku przerwania uczestnictwa w półkoloniach bez złożenia rezygnacji wpłacona kwota nie jest zwracana.

§6 Zawieszenie lub odwołanie półkolonii przez Organizatora.
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania półkolonii najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem turnusu
w przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników turnusu, która wynosi 8 uczestników. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji Zgłaszający otrzyma zwrot całości wniesionych opłat bez odsetek i bez pomniejszania ich o
sumę odstępnego od umowy.
2. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której Organizator będzie zmuszony zawiesić półkolonie w trakcie jego trwania zwrócona
zostanie część kosztów proporcjonalna w stosunku do dni, które nie zostały wykorzystane przez uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych przez
Zgłaszającego opłat w przypadku uporczywego łamania regulaminu przez Uczestnika półkolonii. W powyższym
przypadku Zgłaszającemu nie przysługuje odszkodowanie.

§7 Inne
1. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, będą rozwiązywane w pierwszej kolejności w drodze
negocjacji, a następnie w postępowaniu sądowym.
2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
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RAMOWY POGRAM
Dzień 1 - PONIEDZIAŁEK "Detektywi w wielkim mieście"
08:00 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 13:45
13:45 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:20
13:45 - 14:45
15:30 - 16:00
16:30 - 17:30

Przyjazd dzieci i swobodna zabawa pod opieką wychowawców
Zabawy integracyjne (poznajemy się)
Wprowadzenie do gry miejskiej "Detektywi w Wielkim mieście"
II śniadanie
Gra miejska "Detektywi w wielkim mieście"
Obiad
Podsumowanie gry miejskiej
Podwieczorek
Zabawy plastyczne nt. legend warszawskich
Podsumowanie dnia
Swobodna zabawa pod opieką wychowawców i odbiory dzieci

Dzień 2 - WTOREK "Stara Warszawa i Zamek Królewski"
08:00 - 09:00 Przyjazd dzieci i swobodna zabawa pod opieką wychowawców
09:00 - 10:00 Zabawy ruchowe "budowanie zamku"
10:00 - 10:30 II śniadanie
10:30 - 13:45 Wyprawa na Stare Miasto + warsztaty na Zamku Królewskim
13:45 - 14:30 Obiad
14:30 - 15:00 Zabawy ruchowe "budowanie zamku część II"
15:00 - 15:20 Podwieczorek
15:30 - 16:00 Podsumowanie dnia
16:30 - 17:30 Swobodna zabawa pod opieką wychowawców i odbiory dzieci
Dzień 3 - ŚRODA "Królowa polskich rzek"
08:00 - 09:00 Przyjazd dzieci i swobodna zabawa pod opieką wychowawców
09:00 - 10:00 Piosenka Warszawiaka - poranek muzyczny z akordeonem
10:00 - 10:30 II śniadanie
10:30 - 13:45 Rejs po Wiśle i spacer po bulwarach
13:45 - 14:30 Obiad
14:30 - 15:00 Nauka przez zabawę.
15:00 - 15:20 Podwieczorek
15:30 - 16:00 Podsumowanie dnia
16:30 - 17:30 Swobodna zabawa pod opieką wychowawców i odbiory dzieci

Dzień 4 - CZWARTEK " Tajemne zakamarki Łazienek Królewskich"
08:00 - 09:00 Przyjazd dzieci i swobodna zabawa pod opieką wychowawców
09:00 - 10:00 Rozgrzewka i zabawy ruchowe
10:00 - 10:30 II śniadanie
10:30 - 13:45 Warsztaty plenerowe w Łazienkach Królewskich
13:45 - 14:30 Obiad
14:30 - 15:00 Nauka przez zabawę.
15:00 - 15:20 Podwieczorek
15:30 - 16:00 Podsumowanie dnia
16:30 - 17:30 Swobodna zabawa pod opieką wychowawców i odbiory dzieci
Dzień 5 - PIĄTEK "Co w murach piszczy"
08:00 - 09:00 Przyjazd dzieci i swobodna zabawa pod opieką wychowawców
09:00 - 10:00 Miasto, blok i kamienica - wprowadzenie do warsztatów
10:00 - 10:30 II śniadanie
10:30 - 13:45 Warsztaty "Co w murach piszczy" w Muzeum Warszawy
13:45 - 14:30 Obiad
14:30 - 15:00 Nauka przez zabawę.
15:00 - 15:20 Podwieczorek
15:30 - 16:00 Podsumowanie półkolonii i rozdanie dyplomów "Klawego Warszawiaka"
16:30 - 17:30 Swobodna zabawa pod opieką wychowawców i odbiory dzieci

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ramowych
programie, w tym kolejności realizacji aktywności zawartych w programie.

REGULAMIN PÓŁKOLONII „KOCHAMY WARSZAWĘ”
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i uczestnictwa w zajęciach dla dzieci organizowanych w
ramach półkolonii "Kochamy Warszawę", ma na zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa Uczestnikom, Rodzicom i
pracownikom Organizatora oraz sprostanie wymogom prawa w zakresie organizacji wypoczynku dzieci.
I Definicje
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Organizator – Organizatorem zajęć jest JP Solutions sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 56,
00-684 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 701-00-55-644, REGON: 140878211, numer KRS 0000274475, nr tel. 22 6210707,
e-mail: info@welovewarsaw.pl, będącą właścicielem biura turystyki miejskiej We love Warsaw, wpisaną do
rejestru Organizatorów turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem
wpisu 1302.
Zajęcia – zajęcia prowadzone przez Organizatora (półkolonie).
Uczestnik – niepełnoletnia osoba zgłoszona na Zajęcia przez Opiekuna.
Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika Zajęć lub też osoba przez nich uprawniona.
Prowadzący – osoba prowadząca Zajęcia (animator, instruktor, przewodnik, wychowawca lub osoba z
uprawnieniami kierownika półkolonii).
Regulamin– regulamin świadczenia usług przez Organizatora. Regulamin obowiązuje Uczestników oraz
Organizatora w momencie świadczenia usługi.

II Zgłoszenie Uczestnika Wypoczynku
1.

Opiekun poprzez a) zapisanie dziecka drogą mailową lub telefoniczną na Zajęcia lub;
b) wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu
niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
Przetwarzane są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie przez Opiekuna. „We love Warsaw” informuje, iż
Opiekun nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia
przyjęcie na Zajęcia oraz prawidłowe świadczenia na jego rzecz usług określonych w Regulaminie. Dane nie są
gromadzone przez Organizatora, a jedynie wykorzystywane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień
niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług.

2.

Opiekun jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i aktualnych danych i informacji
potrzebnych do przeprowadzania usługi, w postaci Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku lub innych
dokumentów wymaganych przez Organizatora takich jak formularze zgłoszeniowe, oświadczenia itp.

3.

Organizator ma prawo odmówić dopisania osoby chętnej do listy uczestników Zajęć, w przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszeń.

4.

Zapisanie Uczestnika przez Opiekuna na Zajęcia jest równoznaczne ze zgodą na udział we wszystkich zajęciach
półkolonii „Kochamy Warszawę”, również zgodę na wycieczki poza teren placówki.

5. Opiekun ma prawo wskazać osoby uprawnione do odbioru dziecka inne niż on sam. Dane uprawnionej osoby
należy umieścić w Karcie Kwalifikacyjnej.
6. Uczestnik ma prawo do wyboru jednego z przysługujących mu rabatów.
7. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest:
•
•

•

uzupełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku,
dokonanie wpłaty za Zajęcia (tj. w terminie i kwocie określonych w ofercie zajęć dostępnej na stronie
internetowej Organizatora lub określonej indywidualnie dla klienta) na konto Organizatora oraz przesłanie na
jego adres mailowy potwierdzenia dokonania wpłaty,
pisemna akceptacja niniejszego Regulaminu przez Opiekuna.

8. W dokumentach uczestnika, o których mowa w pkt. 1a-b Regulaminu, Opiekun zobowiązany jest :
•
•
•

wskazać osoby inne niż Opiekun, które będą uprawnione do odbioru Uczestnika z Zajęć, bądź też wyrazić zgodę
i wziąć odpowiedzialność za samodzielny powrót Uczestnika do miejsca zamieszkania,
poinformować o ewentualnych dolegliwościach i chorobach Uczestnika oraz jego specjalnych potrzebach,
podać swój aktualny numer telefonu oraz e-mail.

9. Opiekun zapisujący dziecko na Zajęcia otrzymuje od Organizatora w formie mailowej, informacje dotyczące
dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka na Zajęcia. Ich wypełnienie i dostarczenie jest obowiązkiem
Opiekuna. Nieprzekazanie wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje
nieprzyjęciem dziecka na Zajęcia oraz uniemożliwia ubieganie się o zwrot dokonanej wpłaty za Zajęcia.
10. Organizator, za pośrednictwem wiadomości email, przekazuje Opiekunom informacje dotyczące organizacji
Zajęć.
III Prawa i obowiązki Uczestnika:
1.

Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do:

•
•
•

bezwzględnego stosowania się do poleceń Prowadzącego,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
szanowania cudzej własności (w tym mienia placówki oraz innych miejsc, na terenie których odbywają się
zajęcia),
nieopuszczania miejsca prowadzenia Zajęć bez zgody i wiedzy Prowadzącego,
zmiany obuwia w miejscu odbywania się Zajęć.

•
•
2.
•
•
•

Każdy Uczestnik Zajęć ma prawo do :
aktywnego uczestniczenia we wszystkich Zajęciach przewidzianych w programie,
do trzech posiłków w ciągu dnia (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek),
korzystania z wiedzy i doświadczenia Prowadzących Zajęcia.

IV Udział w Zajęciach i ich organizacja
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

Uczestnikiem Zajęć mogą być dzieci w wieku 6-11 lat.
Opiekunowie Uczestników oświadczają, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego
wzięcia udziału w Zajęciach.
Ramowy program Zajęć dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. W celu uzyskania szczegółowych
informacji konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem.
Zajęcia odbywają się w placówkach i terminach, o których Organizator informuje za pośrednictwem strony
internetowej www.welovewarsaw.pl/polkolonie drogą mailową lub telefoniczną.
Zajęcia odbywają się w godzinach zgodnych z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej lub
przesłanym drogą mailową zapisanym Uczestnikom. Liczba godzin lub dni zajęć podawana jest Uczestnikom do
wiadomości na stronie www.welovewarsaw.pl/polkolonie, mailowo lub telefonicznie. Zajęcia przeprowadzane
są pod stałym nadzorem Prowadzących.
W godzinach trwania półkolonii, zajęcia odbywają się zarówno w siedzibie biura „We love Warsaw”, jak i poza
placówką.
Publikowany przez Organizatora program i harmonogram półkolonii mają charakter orientacyjny. Organizator
zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Zajęć w związku ze zmianą warunków pogodowych
lub innych czynników od niego niezależnych.
Zajęcia w terenie, z przyczyn niezależnych od Organizatora, mogą zostać odwołane lub zmienione.
Za brak obecności Uczestnika na zajęciach nie potwierdzonych rezygnacją nie przysługuje zwrot pieniędzy.
Opiekun zobowiązany jest do osobistego przyprowadzenia Uczestnika każdego dnia na Zajęcia i oddanie pod
opiekę Prowadzącego, oraz osobistego powiadomienia Prowadzącego o odbiorze Uczestnika po każdym
zakończonym dniu Zajęć.
Uczestnik jest odbierany przez Opiekuna lub osobę przez niego upoważnioną w Karcie Kwalifikacyjnej lub
pisemnym oświadczeniu.
Podczas półkolonii „Kochamy Warszawę”, w przypadku nieodebrania dziecka po wyznaczonej godzinie
zakończenia Zajęć, Organizator może naliczyć Opiekunowi dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za każdą
kolejną godzinę pozostawania dziecka pod nadzorem Prowadzącego.
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom Zajęć należytego bezpieczeństwa oraz do
ubezpieczenia ich od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania Zajęć.
Podczas półkolonii „Kochamy Warszawę” Organizator zapewnia wyżywienie w trakcie zajęć (3 posiłki - drugie
śniadanie, obiad oraz podwieczorek). Spożywanie innego jedzenia niż te, które zapewnia Organizator odbywa
się na wyłączną odpowiedzialność Opiekunów. W takim wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne dolegliwości pokarmowe dziecka.
Półkolonie „Kochamy Warszawę” są półkoloniami zgłoszonymi do kuratorium oświaty.
W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad Regulaminu przez Uczestnika Zajęć (nieprzestrzeganie
zasad bezpieczeństwa, niestosowanie się do poleceń Prowadzącego, wulgarne lub aroganckie zachowanie
względem Prowadzącego i innych Uczestników, oddalanie się z miejsca pobytu grupy bez zezwolenia
Prowadzącego), Organizator powiadamia o tym fakcie Opiekuna. W takim przypadku Opiekun będzie proszony
o odebranie Uczestnika przed upływem czasu zajęć. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa
może zostać usunięty z Zajęć. W powyższym wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część
Zajęć.
Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi odpowiedniego stroju, dostosowanego do pogody oraz
charakteru zajęć odbywających się w danym dniu.

18. Opiekun zapisujący Uczestnika oświadcza, że dziecko nie posiada dysfunkcji zdrowotnych oraz psychicznych
stanowiących przeciwwskazanie do wzięcia udziału w zajęciach, a także, że poziom umiejętności społecznych
dziecka jest wystarczający do uczestniczenia w zajęciach grupowych. Organizator zastrzega sobie prawo do
usunięcia Uczestnika, który nie dostosowuje się do ogólnie przyjętych norm społecznych oraz dobrego
zachowania.
19. Ze względu na brak odpowiednich warunków wynikających z liczebności grup i przeszkolenia kadry,
Organizator informuje, że może nie wyrazić zgody na uczestnictwo w półkoloniach dzieciom z zaburzeniami
rozwojowymi (m.in. Zespołem Aspergera, Tourette’a i innymi). Każdorazowo taka decyzja zostanie podjęta po
indywidualnej rozmowie z rodzicem/opiekunem dziecka. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zakończenia udziału Uczestnika w zajęciach, jeśli nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki wynikającej ze
zwiększonych potrzeb dziecka.
20. Organizator może odmówić przyjęcia Uczestnika na Zajęcia bez podawania przyczyny.
21. Opiekun i Uczestnik zajęć akceptują niżej wymienione formy upominania i pochwał stosowane podczas Zajęć:
a) Upomnienia: upomnienie słowne dziecka na osobności; upomnienie słowne dziecka przy grupie;
upomnienie słowne dziecka przy rodzicach; wyłączenie dziecka z uczestnictwa w Zajęciach;
b) Pochwały: pochwalenie słowne dziecka na osobności; pochwalenie słowne dziecka przy grupie;
pochwalenie słowne dziecka przy rodzicach;
V Wizerunek
1.

2.

Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć Prowadzący, czy też inna osoba wskazana przez Organizatora, robiła
zdjęcia, filmy Uczestnikom Zajęć celem umieszczenia ich na stronach: www.welovewarsaw.pl
i https://www.facebook.com/welovewarsaw/.
Opiekun jest zobowiązany do dostarczenia pisma ze zgodą na publikację wizerunku dziecka. Niedostarczenie
pisma równa się braku zgody Opiekuna na publikację wizerunku dziecka.

VI Odpowiedzialność
1.
2.
3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia należącego do Uczestnika Zajęć przez innych
Uczestników, jak również za rzeczy zagubione przez Uczestnika w czasie trwania Zajęć.
Opiekun wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przez Prowadzącego lub osobę upoważnioną w razie
zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika.
Organizator nie podaje leków podczas trwania Zajęć.

Zapoznałem sie z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia
_________________________________
(podpis)

KLAUZULE ZGODY DO UMOWY NR_____ z dnia_______
Imię i nazwisko opiekuna:_____________________________________
Imiona i nazwiska dzieci / podopiecznych:
_________________________________________________________
__________________________________________________________
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka /podopiecznego zawartych
w dokumentach zgłoszeniowych Uczestnika Półkolonii przez JP Solutions sp. z o.o. do celów uczestnictwa w
półkoloniach "Kochamy Warszawę" organizowanej przez biuro turystyki miejskiej We love Warsaw.
Warszawa______________________
(DATA)

_____________________
(podpis)

Zgoda na uczestnictwo w wycieczkach
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego w wyjściach poza miejsce organizacji wypoczynku oraz
wycieczkach organizowanych przez biuro turystyki miejskiej "We love Warsaw" w ramach realizacji programu
półkolonii "Kochamy Warszawę"
Warszawa______________________
(DATA)

_____________________
(podpis)

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Wyrażam zgodę na publikację materiałów z zajęć organizowanych w ramach półkolonii "Kochamy Warszawę", w tym
wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w mediach społecznościowych i na innych nośnikach informacji w celach
informacyjnych, promocyjnych i sprawozdawczych Organizatora, mając prawo do ich wglądu i dokonywania zmian.
Warszawa______________________
(DATA)

_____________________
(podpis)

Zgoda na kontakt w celach marketingowych
Wyrażam zgodę na kontakt e-mailowy z wykorzystaniem podanego przeze mnie adresu e-mail oraz telefoniczny z
wykorzystaniem podanego przeze mnie numeru telefonu przez JP Solutions sp. z o.o. w celu prowadzenia działań
marketingowych dotyczących imprez własnych JP Solutions sp. z o.o.
Warszawa______________________
(DATA)

_____________________
(podpis)

