REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH I WYDARZENIACH
W DOMU EDUKACYJNO-KULTURALNYM REGNUM
ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ NOWE POKOLENIE
Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Fundację Nowe Pokolenie.
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Fundacja Nowe Pokolenie:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć drogą mailową na adres fundacja@nowe-pokolenie.pl, w przypadku uczestników nieletnich zgłoszenia
dokonuje Opiekun prawny, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
c) dokonanie płatności w sekretariacie lub na konto 91 1940 1076 3092 2420 0005 0000 (dotyczy wyłącznie zajęć odpłatnych)
2. Dopuszczalne jest złożenie rezygnacji w formie e-mail wysłanej na adres: fundacja@nowe-pokolenie.pl.
3. Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby zgłaszające się po raz pierwszy na zajęcia. Uczestnicy przyjmowani są według
kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby, dla których zabraknie wolnych miejsc przyjmowani są na listę rezerwową.
4. Poprzez zgłoszenie do zajęć organizowanych przez Fundację Nowe Pokolenie Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że u uczestnika
niepełnoletniego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudnić lub uniemożliwić jego udział w zajęciach.
5. We wszelkich sprawach formalnych nieletnich uczestników reprezentują opiekunowie prawni.
II. KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Fundację Nowe Pokolenie
Siedleckiego 12, 85-868 Bydgoszcz

miejscu tj. Dom Edukacyjno-Kulturalny Regnum, ul. A.G.

2. Instruktor prowadzący zajęcia może w uzasadnionych przypadkach (np. przeszkadzanie w zajęciach) wyprosić Rodziców/Opiekunów z
pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje Rodziców/Opiekunów uczestników zajęć.
4. W przypadku małego zainteresowania prowadzący zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
III. BEZPIECZEŃSTWO
1. Za bezpieczeństwo uczestnika zajęć w sekcji dla Maluszków z Rodzicami odpowiadają Rodzice/ Opiekunowie
2. Za bezpieczeństwo uczestnika zajęć w pozostałych sekcjach odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych osoby prowadzącej
4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody osoby prowadzącej.
5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich
użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.
6. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
7. Dom Edukacyjno-Kulturalny nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych w korytarzu i salach zajęć i nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i
bezpieczeństwa.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe na skutek
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Fundacji.
IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie, (zwana dalej Fundacją). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie, rozumianym jako bieżący kontakt. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą
przetwarzane przez czas trwania projektu, a w celach archiwizacyjnych – przez okres 5 lat. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom
lub współpracownikom Fundacji, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Fundacji na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia.Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne”.

2. Na zajęciach wykonywana jest dokumentacja zdjęciowa, która zamieszczona jest na profilu facebook oraz na stronie internetowej
www.regnum.bydgoszcz.pl Dokumentacja stanowi podstawę rozliczenia z organem dotującym projekt. Akceptacja regulaminu stanowi zgodę
na wykonywanie zdjęć i umieszczanie wizerunku dziecka na ww. stronach

