
Regulamin Warsztatów Edukacyjnych 

Zimowa Akademia Forum w dniach 27 czerwca do 08 lipca 2022 roku 

 

1. Organizator 

a) Organizatorem warsztatów edukacyjnych jest firma Evolution Partners z siedzibą ul. Kolejowa 38, 46-037 Karłowi-

ce, NIP 991-032-22-25. 

b) Wszyscy opiekunowie/rodzice zgłaszający udział dziecka warsztatach  mają obowiązek zapoznać się z niniejszym 

regulaminem przed wejściem dzieci na teren warsztatów i przestrzegać jego postanowień. 

2. Warunki uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych 

a) Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci zgłoszone przez rodziców lub opiekunów będących użytkownikami 

programu lojalnościowego Forum, którzy zarejestrowali w programie maksymalnie 3 paragony o łącznej wartości 

min. 150 PLN (minimalna wartość paragonu, który można zarejestrować w programie to 30 PLN)  w dniach od 13 

do 30 czerwca  2022 roku. Rejestracja w programie lojalnościowym zostaje zweryfikowana przez obsługę Punktu 

Info na etapie zapisu dziecka na warsztaty i jest warunkiem koniecznym. Przy zapisie dziecka na warsztaty rodzic 

lub opiekun wyraża zgodę na podanie numeru telefonu i/lub adresu email do kontaktu. 

b) Uczestnictwo w warsztatach następuje poprzez prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego 

przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka lub zgłoszenie grupy zorganizowanej przez opiekuna grupy. Ze 

względu na charakter warsztatów, dzieci mogą mieć styczność z różnymi substancjami/narzędziami, które są bez-

pieczne dla zdrowia, jednak mogą mieć wpływa na osoby uczulone albo mające niektóre dolegliwości. Wobec te-

go rodzic/opiekun prawny powinien poinformować animatorów o takich alergiach/dolegliwościach w formularzu re-

jestracyjnym. Udział w warsztatach jest  możliwy  wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie da-

nych podanych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, (przetwarzane 

są wyłącznie takie dane jak: dane wizerunkowe, imię i nazwisko, data urodzenia, dane o aler-

giach/dolegliwościach, oraz dane wizerunkowe, imię i nazwisko, telefon opiekuna/rodzica osoby korzystającej z 

warsztatów) przez Organizatora i Forum Gliwice sp. z o.o. wyłącznie w celach wskazanych w klauzuli informacyj-

nej znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. 

c) Uczestnikami warsztatów edukacyjnych mogą być dzieci, które ukończyły 6* rok życia oraz nie ukończyły 14 roku 

życia.   

*- w przypadku realizacji zajęć z użyciem suchego lodu, dziecko musi mieć ukończone 7 lat 

 

d) Rodzic / opiekun prawny może pozostawić dziecko na warsztatach maksymalnie przez 180 minut  każdego 

dnia, na podstawie harmonogramu realizacji warsztatów, z wymogiem odbioru dziecka do godziny każdo-

razowo wskazanej w programie  . Za wszystkie szkody wyrządzone przez dziecko odpowiada prawnie i 

materialnie rodzic. 

e) Każdorazowo na terenie warsztatów może przebywać maksymalnie 40 dzieci ( 2 grupy po 20 osób), wobec czego 

w przypadku osiągniecia takiej liczby uczestników, Organizator może odmówić uczestnictwa w warsztatach w da-

nym terminie i zaproponować inny termin, jeżeli jest dostępny. 

3. Ogólne warunki realizacji warsztatów edukacyjnych 

a) Zajęcia Letniej Akademii odbywają się w dwóch terminach: 1. Turnus w terminie od 27 czerwca do 01 lipca 



2022 roku. 2 turnus w terminie 04 do 08 lipca 2022 roku. 

b) Osoby zgłaszające (opiekunowie prawni) zobowiązane są do osobistego odbioru dzieci. Odbiór potwierdzają pod-

pisem na formularzu rejestracyjnym.  Jeśli zgłaszający nie jest w stanie odebrać dziecka osobiście, zobowiązany 

jest do podania osoby uprawnionej do jego odbioru. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane, pomimo te-

lefonicznego żądania odebrania dziecka albo w przypadku, gdy kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem jest 

niemożliwy, wówczas prowadzący mają prawo wezwać odpowiednie organy i dodatkowo obciążyć opiekuna 

prawnego za wydłużenie czasu realizacji warsztatów. 

c) Opiekun prawny jest odpowiedzialny materialnie za szkody wyrządzone przez uczestnika. 

d) Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczestniczącego w warsztatach zobowiązany jest przebywać na terenie CH 

FORUM w czasie trwania zajęć, aby niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od animatorów odebrać dziecko 

z warsztatów. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem pkt III. 8.2 powyżej stosuje się odpowiednio. 

e) Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń osób prowadzących warsztaty mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku na terenie warsztatów.. 

f) Zasady korzystania z atrakcji oferowanych podczas warsztatów są każdorazowo wyjaśniane  przez animatorów. Z 

urządzeń/narzędzi  korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności animatorów. Animatorzy mają  pra-

wo ze względów bezpieczeństwa , z powodu alergii/dolegliwości wskazanych w formularzu rejestracyjnym  i w 

uzasadnionych przypadkach (gdy dziecko ze względów obiektywnych nie może samodzielnie w pełni skorzystać z 

danej atrakcji) odmówić danej osobie skorzystania z urządzenia/narzędzia albo z wykonania eksperymentu. 

g) Uczestnik, który nie stosuje się do poleceń osób prowadzących warsztaty oraz uniemożliwia prowadzenie zajęć, 

może zostać usunięty z warsztatów. 

h) Zabrania się  wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju jedzenia podczas warsztatów. Dozwolone jest jedynie 

spożywanie podczas wyznaczonej przerwy. Posiłek powinien być przechowywany w oznaczonym i podpisanym 

pojemniku.   

i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym przedmioty wartościowe będące w posiadaniu Uczest-

ników, w trakcie prowadzenia zajęć. 

j) Udział w warsztatach edukacyjnych jest bezpłatny. Warunki uczestnictwa opisane zostały w pkt 1 a).  

k) Osoby wchodzące na teren warsztatów wyrażają zgodę (a w przypadkach przewidzianych prawem – udziela ją 

właściwa osoba uprawniona, np. przedstawiciel ustawowy) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich 

wizerunku, zarejestrowanego podczas warsztatów dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda 

udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie 

wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, 

zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz in-

formacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Parku, w tym w sieci Internet i na portalach 

społecznościowych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie 

wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impre-

za. 

l) Osoby wchodzące na teren warsztatów zobowiązane są do dezynfekcji rąk. 

m) Za zgodą opiekuna prawnego przed wpuszczeniem na teren warsztatów może nastąpić pomiar temperatury ciała 

uczestnika warsztatów. W przypadku, gdy pomiar wykaże temperaturę co najmniej 37 stopni Celsjusza, albo 

uczestnik wykazuje objawy chorobowe, zarażenia koronawirusem (np. kaszel, kichanie) Organizator może 



odmówić uczestnikowi wstępu lub poprosić o opuszczenie warsztatów. Dane osobowe o temperaturze ciała 

uczestnika  są zbierane przez Organizatora wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego uczestnika (art. 9 ust. 2 lit. a) 

RODO) w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania  się epidemii koronawirusa, nie są nigdzie przechowywane ani 

przekazywane i są zniszczone niezwłocznie po opuszczenia warsztatów przez tego uczestnika. 

 
4.  Postanowienia końcowe 

a) Zgłoszenie udziału w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,  

w tym zgodą na administrowanie danych osobowych przez Administratora danych oraz Organizatora zgodnie  

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

b) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

c) Niniejszy regulamin dostępny jest w punkcie informacyjnym CH Forum na poziomie 0 a także na naszej stronie 

www. 

KLAUZULA RODO 
 
Prawa wynikające z Europejskiego Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych RODO 
 
Od 25 maja 2018 roku mają Państwo prawo: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest: Evolution Partners, NIP 991-032-22-25. 

 
2. Dostępu do treści swoich danych osobowych czyli potwierdzenia czy Administrator danych osobowych przetwarza 

dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania 

3. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekomplet-
ne 

4. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych     

5. Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

6. Prawo do przenoszenia danych czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych i 
przesłania ich innemu Administratorowi 

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie uzasadnionego interesu Administra-
tora 

8. Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). 
9. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres poczty elektro-

nicznej: mnemo.experts@gmail.com 
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………….. 

Telefon do rodzica: …………………………………………………………………………………… 

Dzień: …………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

 

PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO.......................................................................................... 

 

Odbiór dziecka: 

.................................................................................................................................................................... 

 

PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO.......................................................................................... 


