Deklaracja uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych
Robotyki, Programowania i Modelowania 3D
Deklaruję, że moje dziecko …………………………………………………ur……………… będzie uczestniczyło w
.

Imię i Nazwisko Dziecka i Data Urodzenia

zajęciach Robotyki, Programowania i Modelowania 3D:
( należy zaznaczyć odpowiednie )

 Warsztaty Edukacyjne dla dzieci 6 – 9 lat ( koszt zajęć to 100zł/miesięcznie, a 1 zajęcia trwające 60 min)
 Warsztaty Edukacyjne dla dzieci 9 – 15 lat ( koszt zajęć to 140zł/miesięcznie, a 1 zajęcia trwające 120 min)
Zajęcia odbywają się w: ………………………………………………………………………………………..
Miejscowość, Nazwa Szkoły / GOK

………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna

………………………………………………………………………………………………………………..
Adres Zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon Kontaktowy

………………………………………………………………………………………………………………..
Informacje dodatkowe o dziecku ( szczególne potrzeby, choroby, inne ważne informacje)

1. Zajęcia trwają w okresie od października 2020 do czerwca 2021 zgodnie z harmonogramem raz w tygodniu.
2. W trakcie zajęć dziecko przebywa pod opieką Uniwersytetu Robotów. Po zajęciach za odbiór dziecka odpowiada
Rodzic/Opiekun.
3. O ewentualnych zmianach w planie zajęć Uniwersytet Robotów będzie informować na bieżąco.
4. Płatność za zajęcia należy regulować co miesiąc do 14-go danego miesiąca z góry (czyli za listopad w listopadzie,itp.)
gotówką u prowadzącego zajęcia. Płatność ma charakter abonamentowy ( stała miesięczna stawka), a jej wysokość wynosi
odpowiednio 100zł/miesięcznie dla grupy wiekowej poniżej 9 lat gdzie zajęcia trwają 1 godz zegarową i 140zł/miesięcznie dla
grupy wiekowej powyżej 9 lat, gdzie zajęcia trwają 2 godz.
5. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do kontroli stanu zdrowia dziecka przed wysłaniem go na zajęcia. Jeśli jego stan wskazuje na
chorobę dziecko nie może brać udziału w zajęciach.
6. Rodzic/Opiekun jest odpowiedzialny materialnie za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko.
7. W przypadku rezygnacji z zajęć należy poinformować o tym prowadzącego na zajęciach lub sms-em pod numerem telefonu
661-090-730

8. Bezpośredni numer do prowadzącego zajęcia Pana Tomka to 661-671-777, wszelkie informacje i odpowiedzi na pytania
można uzyskać również pod numerem telefonu 661-090-730.
9. Dziecko uczęszczające na zajęcia zobowiązane jest stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia. W przypadku
niedostosowania się do poleceń prowadzącego i nagannego zachowania dziecko może zostać usunięte z listy uczestników.
10. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację wizerunku mojego dziecka w mediach własnych (Facebook, Strona WWW i kanał
YouTube uniwersytetrobotow i dadsonpl) oraz w prasie lokalnej, które powstało podczas jego uczestnictwa w warsztatach
organizowanych Uniwersytet Robotów.
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich podanych danych osobowych moich i mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922, z późn. zm.) w celu i w zakresie niezbędnym do
realizacji zajęć organizowanych przez Uniwersytet Robotów.
12. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami zawartymi w niniejszej deklaracji, jestem świadoma/y możliwości
zarażenia się mojego dziecka wirusem Covid-19 w trakcie zajęć, w drodze na zajęcia lub z zajęć i w przypadku zajścia takiej
sytuacji nie będę wnosił roszczeń wobec organizatora zajęć lub placówki w której się odbywają.
13. Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zajęć organizowanych
przez Uniwersytet Robotów.
13. Harmonogram Zajęć, Regulamin, Plan Warsztatów są dostępne na stronie uniwersytetrobotow.pl

………………………………………..
Data i Czytelny Podpis Rodzica/Opiekuna

