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pieczątka firmy

KWESTIONARIUSZ – PÓŁKOLONIE DLA DZIECI
"LEGO PRZYGODA" i "VAIANA - TAJEMNICE OCEANÓW"
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA:.....................................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: ........................................................................................................................................................................................
DATA URODZENIA:………………………………………………………………… PESEL DZIECKA............... ............... .....................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA:
Ulica.............................................. ............... ............... ............... ...............
Kod................................................ Miejscowość..............................................................................................................…………………………………………………...............
Tel. komórkowy ……………………….………………….....................................................................................................................................................................................
E- mail..........................................................................................................................................…………………………………………………………………………..............................
DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCE DZIECKA: (np. alergie, dieta)
.…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGI:
W programie półkolonii przewidywane są wyjścia poza teren Akademii Nauki. Uczestnictwo Państwa dzieci w
półkoloniach "Lego przygoda" lub "Vaiana - tajemnice oceanów" jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody
na wszystkie wyjścia poza teren szkoły oraz korzystanie ze wszystkich atrakcji programu. Tym samym wyrażają Państwo
na robienie zdjęć podczas trwania zajęć, a także na ich publikację w celach promocyjnych na stronie internetowej
www.bialystok.akn.pl, a także na funpage'u Akademii Nauki na Facebook'u.

Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, określone w Art. 32 ust.1 Ustawy o
Ochronie Danych Osobowych.

www.bialystok.akn.pl

REGULAMIN PROGRAMU DLA DZIECI
" Lego przygoda " i " Vaiana - tajemnice oceanów"
Zwanych dalej półkoloniami, organizowanymi przez Akademię Nauki Emilię Karolinę Seroka w Białymstoku,
przy ul. Legionowej 14/16, zwaną dalej Akademią.
§1
ZASADY OGÓLNE
1. Program obejmuje 5 dni w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 Termin pierwszy 10.07-14.07.2017 - Lego przygoda
 Termin drugi 17.07 - 21.07.2017 - Vaiana i tajemnice oceanów
 Termin trzeci 24.07.-28.07.2017 - Lego przygoda
 Termin czwarty 31.07 - 04.08.2017 - Vaiana i tajemnice oceanów
 Termin piąty 07.08.- 11.08.2017 - Lego przygoda
2. Szczegółowy program półkolonii znajduje się na stronie internetowej www.bialystok.akn.pl, na funpage'u Akademii Nauki na
Facebook' u oraz na plakatach i ulotkach.
3. Program półkolonii trwa od godz. 8:00 do godz. 16:00. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzenia Dziecka na godz. 8:00 oraz
odebrania go do godz. 16:00 . W przypadku braku możliwości odbioru Dziecka na czas, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do
wcześniejszego, osobistego lub telefonicznego powiadomienia o tym fakcie Sekretariat lub Trenera prowadzącego zajęcia.
4. Akademia daje sobie prawo do telefonicznych kontaktów z Rodzicem/Opiekunek Uczestnika w celach związanych z organizacją i
przebiegiem półkoloni
§2
ZASADY DODATKOWE
1. Każde Dziecko uczestniczące w programie powinno przybyć do Akademii po uprzednim zjedzeniu śniadania, ponieważ obiad
każdego dnia w programie przewidywany jest między godziną 12:00 a 13:00.
2. W celu zapewnienia wygody każdy Uczestnik proszony jest o posiadanie obuwia na zmianę.
3. Rodzic będzie informowany na bieżąco o zmianach w programie spowodowanych np. czynnikami atmosferycznymi.
§3
ZASADY PŁATNOŚCI
1. Akademia w ramach opłaty za program edukacyjny w czasie półkolonii, zobowiązana jest do zapewnienia wyżywienia (obiad,
owocowy podwieczorek, woda), pokrycia kosztów ubezpieczenia na czas trwania turnusu półkolonii, nabycia biletów wstępu oraz
wyposażenia Dziecka we wszystkie materiały niezbędne do uczestnictwa w programie.
2. Kwotę za program należy uiścić jednorazowo na tydzień przed planowanym startem.
Forma płatności:
 gotówka
 przelew - nr konta 70 1050 1823 1000 0091 4733 4727
3. Akademia nie zwraca wniesionej kwoty za niewykorzystane dni z powodu wyjazdu, choroby czy innych zdarzeń losowych.
4. Brak opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje brak możliwości uczestniczenia w zajęciach
5. Cena za 5 dniowy program edukacyjno - szkoleniowy w czasie półkolonii wynosi 340zł, cena za 10dni (dwa terminy) 630zł.
 Zaliczka ...........................................
 Pełna kwota ....................................
Akceptuję regulamin programu
...............................................................................
Data i podpis Rodzica/Opiekuna
Termin ................ start: ...............................................
......................................................
podpis osoby rejestrującej Uczestnika

