
Regulamin Strefy Rodzica działającej w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” 

1. 
Głównym celem Strefy Rodzica jest wspieranie rozwoju rodzin z dziećmi oraz oczekujących na 
potomstwo. Dodatkowo Strefa Rodzica wspiera rozwój dzieci, poprzez zajęcia adaptacyjno-edukacyjne. 
 

2. 
Zajęcia w Strefie Rodzica są odpłatne. Bilet wstępu sprzedawany jest bezpośrednio przed 
spotkaniem/zajęciami, a jego cena wynosi 1zł. 
 

3. 
Strefa Rodzica działa w okresie od 1 września 2019r. do 30 czerwca 2020r., z uwzględnieniem 
wszystkich przerw świątecznych. Terminy spotkań podane są na stronie internetowej www.dworek.eu 
dla każdego bieżącego miesiąca. 
 

4. 
Zajęcia stałe „Fit Mama” i „Wesoludki małe” odbywają się w 2 cyklach. Na każdy cykl obowiązują 
odrębne zapisy w ramach dostępnych miejsc wg ustalonych terminów: 
Cykl 1. wrzesień – styczeń (zapisy od 2 września do wyczerpania miejsc) 
Cykl 2. luty – czerwiec (zapisy od 27 stycznia do wyczerpania miejsc) 
 
Zapisy odbywają się przez „Formularz zapisów” na stronie Organizatora: www.dworek.eu. 
 

5. 
Informacja o zapisach umieszczona jest przez Organizatora na stronie internetowej: www.dworek.eu. 
 

6. 
Uczestnik może zostać skreślony z listy przyjętych, jeśli opuści dwa kolejne spotkania bez 
uprzedniego poinformowania o tym organizatora. Miejsce to może zająć wówczas kolejna osoba z listy 
rezerwowej, lub organizator może ogłosić nabór uzupełniający. 
 

7. 
Za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic/opiekun, będący z dzieckiem na zajęciach. 
 

8. 
W zajęciach i spotkaniach mogą uczestniczyć jedynie dzieci zdrowe, nie stanowiące zagrożenia 
dla zdrowia pozostałych uczestników zajęć. W przypadku stwierdzenia występowania takiego 
zagrożenia, mając na uwadze zdrowie pozostałych dzieci, instruktor prowadzący zajęcia ma prawo 
wyprosić uczestnika z sali. 
 

9. 
Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, mail, 
telefon) Pani/Pana oraz danych osobowych Pana/Pani małoletniego dziecka przez Centrum Kultury 
„Dworek Białoprądnicki” w celach związanych z udziałem rodzica/opiekuna i dziecka w zajęciach, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 

10. 
Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Centrum Kultury 
„Dworek Białoprądnicki” wizerunku swojego i dziecka – uczestnika zajęć, wykonanego w trakcie 
organizowanych zajęć, w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, a w szczególności: w materiałach 
promocyjnych i informacyjnych, stronie internetowej, portalach społecznościowych, banerach, ulotkach, 
folderach oraz plakatach.  
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