REGULAMIN
WARSZTATÓW RODZINNYCH
W TERAPEUTYCZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM
„MAŁY CZŁOWIEK”

Uczestnicy warsztatów
1. Uczestnikami warsztatów są Rodzice i ich Dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
2. Do zajęć kwalifikują się Rodzice i ich Dzieci, na podstawie:
a.

wypełnionej i podpisanej przez Rodziców/Opiekunów karty zgłoszenia.

Organizacja
1. Podczas każdego z warsztatów zajęcia będą odbywały się równolegle w dwóch grupach wiekowych
(maksymalnie 6-cio osobowych):
•

3-5 lat

•

6-8 lat

Warunkiem rozpoczęcia zajęć w ramach danej grupy jest uczestnictwo minimum dwójki dzieci.
2. Rezerwacja miejsca następuje po wypełnieniu karty zgłoszeniowej, podpisaniu regulaminu oraz uiszczeniu
opłaty za warsztat. W przypadku nie zebrania się grupy opłata podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji
na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatu, opłata nie jest zwracana. Ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zapisy na warsztaty i odwołania odbywają się pod numerem Tel: 600 220 272.
4. Koszt jednego warsztatu wynosi 25 zł. Opłaty należy dokonać najpóźniej 5 dni roboczych przed
rozpoczęciem warsztatu. Płatności można dokonać:
a) gotówką w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym
b) przelewem na konto:
PKO Bank Polski 81 1440 1299 0000 0000 1532 9173
Mały Człowiek S.C., ul. Płatnerska 3 m 5, 04-473 Warszawa
(w tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko uczestnika)
5. Każdy z Uczestników może uczestniczyć w kilku warsztatach.
6. Rodzice/Opiekunowie i Dzieci proszeni są o przynoszenie obuwia zamiennego na zajęcia.
7. Podczas warsztatów obowiązuje strój sportowy.
8. Należy liczyć się z tym, że podczas warsztatów ubrania Dzieci i Rodziców mogą ulec ubrudzeniu lub
zniszczeniu poprzez mechaniczne zużycie, czy zabawę farbami, mazakami itp.
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9. Przed i po zakończonych zajęciach Punkt Przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje opieki
nad Dziećmi.
10. W przypadku kiedy Uczestnicy nie mogą przybyć w ustalonym terminie zajęcia NIE podlegają
odrobieniu.
11. Za szkody materialne spowodowane przez Dziecko na terenie Punktu Przedszkolnego odpowiadają
Rodzice/Opiekunowie.

ZGODY
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę / NIE wyrażam zgody* na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań terapeutycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych
Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mały Człowiek”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych
osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883).
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę / NIE wyrażam zgody* na publikowanie wizerunku Rodziców
i Dziecka w prasie, stronach internetowych lub Facebooku w ramach informacji o pracy terapeutycznej
orazdydaktyczno-wychowawczej Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mały Człowiek”.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę / NIE wyrażam zgody* na umieszczanie prac wykonanych przez Rodziców oraz
Dziecko podczas uczestnictwa w zajęciach, w celu reklamy oraz promocji Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego
„Mały Człowiek” na stronie internetowej.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę / NIE wyrażam zgody* na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
przez Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mały Człowiek” zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
*Niepotrzebne skreślić

...........................................
data

..............................................................
czytelny podpis
Rodzica/Opiekuna

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mały Człowiek” ul. Łasińska 7, Targówek- Zacisze 03-646 Warszawa
tel.: 600 220 272 e-mail: biuro@osrodekmalyczlowiek.pl strona: www. osrodekmalyczlowiek.pl

2

