Zgłoszenie oraz Warunki uczestnictwa w

WAKACYJNYCH
WARSZTATÓW Z FANTAZJĄ
- wakacyjne eksperymentowanie w Poznaniu.

Organizatorem “WAKACYJNYCH WARSZTATÓW Z FANTAZJĄ - wakacyjne eksperymentowanie w Poznaniu” (dalej “Warsztatów”) są:
1. Wytwórnia, ul. Ściegiennego 4/2, 60-128 Poznań, oraz
2. The English Language Institut, ul. Ściegiennego 4/3, 60-128 Poznań

Warsztaty realizowane są w Poznaniu, przy ulicy Ściegiennego 4/2-3.
1. Opłata za Warsztaty wynosi 100 PLN za 1 dzień zajęć.
2. W/w opłata jest płatna najpóźniej na 1 dzień przed dniem danych Warsztatów.
3. Płatność należy zrealizować przelewem na rachunek bankowy:
Potatoes Sp. z o.o.
Ul. Ściegiennego 4/2
60-128 Poznań
mBank 79 1140 2004 0000 3602 7601 4184
opis przelewu: nazwisko i imię uczestnika (Dziecka) oraz data/daty Warsztatów.
4. Uczestnikom zajęć w Wytwórnii oraz The English Language Institut w 2016 roku przysługuje rabat w wysokości 10%.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatch w dniu Warsztatów wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
6. Wytwórnia oraz The English Language Institut mają prawo odwołać Warsztaty jeśli ilość osób zgłoszonych bedzie mniejsza niż 5.
W takim przypadku wszystkie pieniądze zostaną zwrócone osobom zapisanym na Warsztaty.
8. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez ich dziecko.
9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać i odbierać uczestnika zajęć zostawiając go bezpośrednio pod opieką osób
prowadzących Warsztaty.
10. DANE DZIECKA:
LP.

IMIĘ

NAZWISKO

WIEK

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW/OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECI:
LP.

IMIĘ

NAZWISKO

PESEL

NUMER TELEFONU

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę, aby dziecko samo wracało do domu po zakończeniu Warsztatów, prosimy o potwierdzenie tego
czytelnym podpisem oraz podanie godziny wyjścia dziecka:
miejscowość: ……………………….…….…, data ………………….……. czytelny podpis …………………………….................…………………….……….

11. Uwagi o zdrowiu dziecka, o których powinien wiedzić opiekun:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
Czy dziecko cierpi na? (proszę zaznaczyć):
omdlenia * napady drgawek * duszności * zawroty głowy * wymioty, inne dolegliwości (jakie?)

..............................................................................................................................………………………………………………………………………...................
12. Termin i tematyka Warsztatów (proszę zaznaczyć wybrany termin/terminy):

ROBOTYKA I EKSPERYMENTY
PN: Lego WeDo i/lub Mindstroms - składanie i programowanie | Jak zrobić płyn magnetyczny | Zabawy Lego na makietach.
WT: Lego WeDo i/lub Mindstroms - składanie i programowanie | Jak zrobić baterie z wody | Zabawy Lego na makietach.
ŚR: Lego WeDo i/lub Mindstroms - składanie i programowanie | Skamieliny | Zabawy Lego na makietach.
CZW: Lego WeDo i/lub Mindstroms - składanie i programowanie | Zwierzaki składane | Zabawy Lego na makietach.
PT: Mindstroms - wyścigi i konkursy z nagrodami | Iluzje z nauki | Zabawy Lego na makietach.

27.06 - 01.07

27.06 (PN) |

28.06 (WT) |

29.06 (ŚR) |

30.06 (CZW) |

01.07 (PT) |

11.07 - 15.07

11.07 (PN) |

12.07 (WT) |

13.07 (ŚR) |

14.07 (CZW) |

15.07 (PT) |

15.08 - 19.08

15.08 (PN) |

16.08 (WT) |

17.08 (ŚR) |

18.08 (CZW) |

19.08 (PT) |

SZTUKA I EKSPERYMENT
PN: PŁASKORZEŹBA | Dinozaur 3D | Zabawy Lego na makietach.
WT: MALARSTWO/RYSUNEK | Jak zrobić papierowy samolot, który poleci do 100m. | Zabawy Lego na makietach.
ŚR: DEKUPAŻ | Lawa lamp | Zabawy Lego na makietach.
CZW: TWORZENIE TORU DO KULEK | Podbój kosmosu | Zabawy Lego na makietach.
PT: DIY - ZAJĘCIA Z WYOBRAŹNIĄ | Jak silny jest papier | Zabawy Lego na makietach.

04.07 - 08.07

04.07 (PN) |

05.07 (WT) |

06.07 (ŚR) |

07.07 (CZW) |

08.07 (PT) |

01.08 - 05.08

01.08 (PN) |

02.08 (WT) |

03.08 (ŚR) |

04.08 (CZW) |

05.08 (PT) |

22.08 - 26.08

22.08 (PN) |

23.08 (WT) |

24.08 (ŚR) |

25.08 (CZW) |

26.08 (PT) |

13. Zasady przebywania na Warsztatach.
Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, oraz innych regulaminów szczegółowych
związanych z pobytem na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia (regulaminu ppoż, itp.) oraz do poleceń opiekunów
prowadzących zajęcia jak również personelu porządkowego danego obiektu.
Bezwzględnie zakazane jest:
- samowolne wychodzenie z sali zajęć i/lub oddalanie się od grupy;
- niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem;
- używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne.
Uczestnik ma obowiązek:
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego/jej grupy;

- w przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji niezwłocznie zgłosić to opiekunowi;
- zgłaszać nauczycielowi wszelkie zauważone nieprawidłowości oraz problemy szczególnie zagrożenia dla zdrowia lub życia;
- poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: telefony komórkowe i inne akcesoria elektorniczne, pieniądze i inne rzeczy
wartościowe, które uczestnik przyniesie na zajęcia.
Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało upomnieniem, a w przypadkach drastycznych wezwaniem
rodziców/opiekunów I wydaleniem z zajęć bez zwrotu kosztów.
14. Zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w Warsztatach.
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z powyższym warunkami, akceptuję je oraz zgłaszam chęć uczestnictwa mojego/j
syna/córki w Warsztatach. Oswiadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań lekarskich do pracy przy komputerze ani
do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach. Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą
pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas pobytu na zajęciach.

Miasto: …………………. Data: ……………………….

Podpis:

…………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obsługi, realizacji oraz informacji o kursach i warsztatach
prowadzonych przez Organizatorów - zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. Ust. z 2002r. Nr
101, poz. 926 z późn zm.).

Podpis:

…………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na robienie zdjęć i nagrywanie video mojemu dziecku podczas Warsztatów oraz wykorzystania ich w materiałach
reklamowych i na stronach www Organizatorów.

Podpis:

…………………………………………………………………………………………………….

