
Regulamin „Warsztatów letnich w Żyrafiej Osadzie” 2016.

Organizator: Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia bez Przemocy.

1. Każdy z tygodniowych cykli warsztatów będzie zrealizowany przy udziale minimum 10 a
maksimum 25 uczestników. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w danym tygodniu w przypadku
niezebrania grupy 10 osób. W przypadku odwołania zajęć, dotychczas zgłoszone osoby
zostaną jak najszybciej powiadomione drogą mailową.

3. Uczestnikiem warsztatów  letnich  może  być  dziecko  w  wieku  6-10  lat,  na  podstawie
pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

4. Zgody  na  uczestnictwo  dziecka  rodzice/opiekunowie  prawni  udzielają  na  podstawie
umowy o uczestnictwo zawartej pomiędzy nimi, a organizatorem warsztatów.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przesunięcia  uczestnika  na  inny  tydzień  (cykl)
warsztatów  po  konsultacji  z  prawnym  opiekunem  dziecka  oraz  prawo  do  odmowy
przyjęcia do uczestnictwa dziecka poniżej 6 roku życia.

6. Zgłoszenia  udziału  dziecka  w  warsztatach  letnich  należy  dokonać  za  pośrednictwem
formularza  zgłoszeniowego  dostępnego  na  stronie  internetowej  Fundacji  –
www.strefapbp.pl w zakładce „Aktualności”.

7. Rezerwacja  miejsca  następuje  z  chwilą  opłacenia  bezzwrotnej  zaliczki  w  wysokości
100,00 PLN na konto organizatora,  nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili
zgłoszenia dziecka. 

8. Pozostałą część całkowitego kosztu uczestnictwa należy wpłacić nie później niż na 7 dni
przed  rozpoczęciem  wybranego  cyklu  warsztatów  (decyduje  data  wpływu  na  konto
organizatora).

9. Całkowity koszt udziału w warsztatach letnich w Żyrafiej Osadzie:
a) 470,00 PLN za udział jednego dziecka,
b) 410,00 PLN za dziecko w przypadku uczestnictwa co najmniej dwójki rodzeństwa,
c) 410,00  PLN  za  cykl  w  przypadku  udziału  dziecka  w  drugim  lub  trzecim  tygodniu

warsztatów,
d) 410,00 PLN za udział jednego dziecka w przypadku dokonania jednorazowej wpłaty

całości należności do 13.06.2016,
e) Przewidujemy możliwość negocjacji ceny na miesięczny okres pobytu

10. Nr konta bankowego do wpłat: 49 1020 4900 0000 8602 3029 7363, Fundacja Gdańska
Strefa Porozumienia bez Przemocy.

11. Rezygnacja z udziału w warsztatach po rozpoczęciu cyklu, skrócenie udziału, wykluczenie
z powodu zachowań niezgodnych z regulaminem lub niewykorzystanie przez uczestnika
części oferty warsztatowej nie obligują organizatora do zwrotu jakichkolwiek kosztów.

12. Organizator  warsztatów  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakikolwiek  sprzęt
elektroniczny, pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik przynosi ze sobą na
zajęcia warsztatowe.

13. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich
dziecko.

14. Uczestnik warsztatów ma prawo do:

http://www.strefapbp.pl/


a) uczestnictwa  we  wszystkich  zajęciach  przewidzianych  programem  warsztatów,
adekwatnie do wybranego cyklu,

b) korzystania  ze  wszystkich  materiałów,  urządzeń  i  sprzętu  zapewnionego  przez
organizatora do dyspozycji uczestników,

c) spożycia  trzech  posiłków  dziennie  (drugie  śniadanie,  obiad,  podwieczorek)
dostarczanych przez firmę cateringową,

d) bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do trenerów i opiekunów.
15. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:

a) przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  i  zasad  ustalonych  przez  trenerów  i
opiekunów,

b) zachowania posłuszeństwa wobec trenerów i opiekunów podczas wycieczek i zajęć na
świeżym powietrzu,

c) zachowania porządku na terenie Doliny Radości.
16. Uczestnicy postępujący niezgodnie z regulaminem, mogą zostać wykluczeni z udziału w

warsztatach po uprzednim powiadomieniu rodzica/opiekuna prawnego.
17. Rodzice/opiekunowie  prawni  zobowiązują  się  do  podawania  bieżących  informacji  o

stanie zdrowia dziecka w formularzu zgłoszeniowym oraz w razie konieczności w trakcie
warsztatów.

18. Organizator zapewnia wszelkie materiały niezbędne do realizacji warsztatów.
19. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje na własność:

a) wszelkie prace plastyczne wykonane podczas warsztatów


