
 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
W SOŁTYSÓWCE 

           
I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Zajęcia organizowane są przez Stowarzyszenie Zielona Energia Miękini w ramach zadania publicznego 
„Miękinia 380 - tu razem możemy więcej” zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 finansowanego przez NIW-CRSO.   

2. Celem zajęć jest odkrywanie i rozwijanie w dzieciach i młodzieży własnych pasji i kreatywności        
w różnych dziedzinach, promowanie aktywnego spędzania czasu oraz integracja. 

3. Wszelkie informacje dotyczące oferty warsztatowej wraz z kartą zgłoszenia znajdują się na stronie 
www.miekinia.eu.  

4. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 797 134 102. 
5. Przystąpienie do udziału w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 
 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH: 
6. Udział dziecka w warsztatach jest możliwy po dostarczeniu do organizatora wypełnionej przez 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka karty zgłoszenia. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoważne z 
zarezerwowaniem przez organizatora miejsca na warsztatach dla osoby zgłoszonej oraz akceptacją 
warunków udziału w zajęciach. 

7. Karty zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem maila: miekinia380@miekinia.eu                      
lub dostarczyć osobiście, przed zajęciami.  

8. Płatności za zajęcia można dokonać przelewem na numer konta: 
 31 1240 4230 1111 0010 8923 1372 (w tytule wpisując: nazwę zajęć oraz imię i nazwisko uczestnika) 
lub gotówką podczas pierwszych zajęć. 

9. Osoby, które dokonały wpłaty przelewem mają pierwszeństwo udziału w zajęciach w przypadku 
ograniczonej ilości miejsc. 

10. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie organizatora o rezygnacji z udziału w zajęciach. 
11. Zwrot płatności za zajęcia będzie możliwy tylko, gdy o rezygnacji poinformuje się pisemnie               

na minimum 5 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 
 

III BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAJĘĆ: 
12.  Niepełnoletni uczestniczą w zajęciach na odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę 

prawną (rodziców/opiekunów prawnych).   
13. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką osoby prowadzącej.  
14. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. 

W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany 
jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną 
odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu. 

15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej, zachowywania 
zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie sołtysówki.  

http://www.miekinia.eu/
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IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: 
16. Administratorem Państwa danych osobowych jest SZEM. 
17. Dokonując zgłoszenia udziału w zajęciach, Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie Uczestników wyrażają 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych 
Uczestników w celu przeprowadzenia warsztatów/kursu oraz na potrzeby realizacji zadania 
publicznego „Miękinia 380 - tu razem możemy więcej” zleconego w ramach Rządowego Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 finansowanego przez NIW-CRSO.   

18. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodpłatnego 
prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestników, bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzania.  

19. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, 
za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością 
prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach 
(drukowanych) dotyczących Organizatora, wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych 
dotyczących Organizatora oraz umieszczenie na stronie internetowej i portalach społecznościowych 
Organizatora. 

20. Z uwagi na realizację przez SZEM zadania publicznego „Miękinia 380 - tu razem możemy więcej” 
zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-
2030 Państwa dane oraz wizerunek mogą być przekazywane do Narodowego Instytutu Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do celów monitoringu, kontroli w ramach 
realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO ewaluacji. 

21. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym przepisy prawa oraz umowa          
z NIW-CRSO nakazują nam przechowywać dane.  

22. Klauzula RODO dostępna jest na stronie www.miekinia.eu oraz w sołtysówce. 
          

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
23. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sołtysówki 

ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni 
opiekunowie tej osoby. 

24.  SZEM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 
korzystających z zajęć, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy 
wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone. 

25. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, SZEM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, 
nie później jednak niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.  

26. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem osób niepełnoletnich w zajęciach organizowanych przez 
SZEM poza budynkiem sołtysówki:   

a) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu, wpisane są w charakter zajęć                                    
i nie wymagaj dodatkowej zgody rodzica/opiekuna; 

b) zajęcia wyjazdowe poza ww. terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna. 
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

http://www.miekinia.eu/

