Regulamin Kreatywnych Wakacji 4
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin Kreatywnych Wakacji 4, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady
organizacji i tok zajęć oraz związane z nimi prawa i obowiązki Uczestników Kreatywnych
Wakacji 4.
2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Uczestników na zajęcia organizowane
w ramach Kreatywnych Wakacji 4.
3. Kreatywne Wakacje 4 prowadzone są przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły
Wyższej we Włocławku „Vladislawia”, zwana dalej Organizatorem.
4. Kreatywne Wakacje 4, współfinansowane są przez Gminę Miasto Włocławek w ramach
zadania
publicznego pn.
Prowadzenie działań
profilaktycznych
poprzez
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

§2
Uczestnikami Kreatywnych Wakacji 4 może mogą być osoby-uczniowie szkoły podstawowej:
od klasy I do klasy VI.

Zajęcia
§3
1. Kreatywne Wakacje, to cykliczna forma zajęć wakacyjnych o tematyce związanej
z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, poznawczych oraz artystycznych
i sportowych pozwalających dzieci i młodzieży na aktywne spędzenie czasu wolnego
podczas wakacji.
2. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego
człowieka. Przeciwdziałają nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed
ekranem komputera i telewizora.
3. Program Kreatywnych Wakacji 4 stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. W każdym z 6 form zajęć udział bierze grupa do 15 osób, przy czym jedna grupa to dzieci
w wieku klasy I-II szkoły podstawowej, jedna grupa to dzieci w wieku klasy III-IV szkoły
podstawowej, jedna grupa, to dzieci w wieku klasy V-VI szkoły podstawowej.

§4
Organizator zapewnia:
1) Kadrę dydaktyczną, posiadającą kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych
zajęć.
2) Sale dydaktyczne, sportowe oraz wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji
programu zajęć.
§5
1. Jednostką obliczeniową zajęć jest godzina zegarowa (60 min).
2. Zajęcia odbywają się w Międzypokoleniowej Świetlicy AKWARIUM, budynku
dydaktycznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku – Collegium Maius lub w innych
miejscach związanych z tematyką zajęć Kreatywnych Wakacji - 3.
§6
Udział w zajęciach w ramach Kreatywnych Wakacji 4 jest bezpłatny.

§7
1. O zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia
na
zajęcia
przyjmowane
są
drogą
mailową
na
adres:
fundacja@ksw.wloclawek.pl poprzez KARTĘ ZGŁOSZENIA, zamieszczoną na stronie
internetowej www.fundacjavladislawia.pl
3. Jeżeli Uczestnik nie posiada dostępu do Internetu i adresu poczty elektronicznej, może
zapisać się na zajęcia w Biurze Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we
Włocławku „Vladislawia”, wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA na miejscu, w wersji
papierowej, dostępnej w ww. Biurze, pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p.
4. Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA Uczestnik przynosi na
pierwsze zajęcia.
5. KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisuje Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika.
6. KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ oraz
Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika.

Oświadczenie

uczestnika

projektu

podpisuje

7. Wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza potwierdzenie znajomości treści
niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.

Przebieg zajęć
§8
Szczegółowa oferta zajęć w ramach Kreatywnych Wakacji 4 dostępna jest pod adresem:
www.fundacjavladislawia.pl lub w Biurze Fundacji 3 pod adresem wskazanym w § 7 pkt. 3.
§9
1. Podczas zajęć organizowanych w ramach Kreatywnych Wakacji 4 Uczestnicy są
zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz w innych miejscach odbywania zajęć
związanych z tematyką oferty programowej Kreatywnych Wakacji 4.
2. Na zajęcia Uczestnicy przyprowadzani są przez Rodzica/Opiekuna prawnego do
budynków dydaktycznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do innych
ustalonych wcześniej miejsc, w którym odbywać się będą zajęcia.
3. Po zajęciach Uczestnicy odbierani są przez Rodzica/Opiekuna prawnego z budynków
dydaktycznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub innych ustalonych wcześniej
miejsc, w którym odbywały się zajęcia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć
miejsce przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za
Uczestników pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

Dyplomy
§ 10
1. Uczestnik ma prawo do otrzymania Dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach,
który wydawany jest po ich zakończeniu.
2. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach.
§ 11
1. Uczestnik zajęć zostaje skreślony z listy w przypadku:
a) Rezygnacji z zajęć
b) Nieusprawiedliwionej nieobecności na przynajmniej 70% zajęć.
c) Nie przestrzegania Regulaminu Kreatywnych Wakacji 4.
2. Uczestnik, który zrezygnował z zajęć, nie otrzymuje Dyplomu (niezależnie od liczby zajęć,
które obejmuje rezygnacja).

§ 12
1. Dokonanie zgłoszenia Uczestnika na zajęcia w ramach Kreatywnych Wakacji 4 jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach
o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej
www.fundacjavladislawia.pl (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zajęć z
Kreatywnych Wakacji 4).
2. Uczestnik ma prawo wyglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz
żądania usunięcia.
3. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych
danych osobowych.
4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
5. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika otrzymuje Klauzulę Informacyjną zgodną z ustawą
RODO, zobowiązany jest do zapoznania się z przedstawioną Informacją oraz do złożenia
pisemnego oświadczenia Uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku.

§ 14
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Kreatywnych
Wakacji 4.
2. O wszelkich zmianach Uczestnicy zajęć informowani będą za pośrednictwem strony
internetowej www.fundacjavladislawia.pl lub drogą mailową.

