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Karta zgłoszenia dziecka na warsztaty letnie 

na os. Armii Krajowej 131 a w Poznaniu 

Imię i nazwisko dziecka: .........................................................  

Data urodzenia: .........................................................  

Adres zamieszkania: .........................................................  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: .............................................  

Telefon kontaktowy rodziców: ...................................................  

Adres mailowy: .......................................................  

Wybieram następujący tematy i terminy warsztatów: 

1......................................................................... 

2......................................................................... 

3......................................................................... 

4.........................................................................  

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.  

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Danimatoring Danuta Tomczak dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji zadań zgodnie z przepisami ustawy z 

29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, 

poz.926 )  

Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojego Dziecka na stronie 

internetowej oraz innych materiałach marketingowych 

Danimatoring Danuta Tomczak  

Data i podpis rodzica/opiekuna 

........................................................................... 

http://www.danimatoring.pl/
mailto:info@danimatoring.pl
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Regulamin warsztatów wakacyjnych 

organizowanych przez  Danimatoring 
 Organizatorem Warsztatów Letnich Danimata jest Danimatoring Danuta Tomczak os. 

Stare Żegrze 5/16 61-249 Poznań NIP: 7822280992 

Nr do wpłat: 81 1750 0012 0000 0000 1070 0655 – Raiffeisen Polbank 

1.Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja wszystkich punktów 

poniższego regulaminu 

2. Wpłata zaliczki  na warsztaty jest równoznaczna z akceptacją regulaminu 

3. Pod pojęciem organizator rozumie się Danimatoring 

4. Pod pojęciem warsztatów rozumie się zajęcia twórcze realizowane w wyznaczonych 

terminach 

5. Pod pojęciem uczestnika rozumie się osobę biorącą udział w warsztatach 

6. Zapisując się na warsztaty organizowane przez Danimatoring uczestnik jest świadom 

własnego stanu zdrowia. Danimatoring nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i 

obrażenia ciała uczestników zajęć  

7. Danimatoring nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów ani za 

zgubienie wartościowych przedmiotów pozostawionych na warsztatach 

8.Uczestnik warsztatów jest odpowiedzialny za straty spowodowane zaniedbaniami z 

jego strony 

9. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi 

z tego tytułu odpowiedzialności 

10. Zapisy na warsztaty przyjmowane są: 

  Drogą elektroniczną, wysyłając list e-mail na adres info@danimatoring.pl  

11. Zgłaszając swój zapis na warsztaty  należy podać imię i nazwisko uczestnika, jego 

wiek , nazwę warsztatu oraz dokonać wpłaty zaliczki. 

12. Warsztaty są przewidziane na określoną ilość uczestników. W przypadku 

wyczerpania wolnych miejsc w wyniku zapisów, o rezerwacji miejsca na zajęciach 

decyduje  kolejność wpływu zaliczek 

13. Cennik warsztatów przedstawiony jest  przy ich opisie na 

stronie www.danimatoring.pl w zakładce warsztaty 

14. W warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby, które uiściły za nie opłatę PRZD 

ICH ROZPOCZĘCIEM przelewem lub gotówką na miejscu imprezy 

15. Opłaty za warsztaty należy wnosić zgodnie z podanym cennikiem (patrz pkt.13) 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania 

przyczyny  

http://www.danimatoring.pl/
mailto:info@danimatoring.pl
http://www.danimatoring.pl/


17. W przypadku odwołania warsztatów przez organizatora, wniesione opłaty  zostają w 

całości zwrócone. 

 18. Opłaty za warsztaty nie są zwracane w żadnych innych przypadkach. Nie ma 

również możliwości przeniesienia wpłaty na innego uczestnika warsztatów. 

19. Organizator ma prawo do zmiany terminu zajęć o czym poinformuje uczestników 

(telefon, sms, e-mail lub osobiście) 

20.Filmowanie warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego. 

21. O opuszczenie sali Danimatoiring mogą zostać poproszone osoby, które nie 

zastosują się do niniejszego regulaminu. 

22. W przypadku malej ilości zgłoszeń , Organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania poszczególnych grup. W tym przypadku zwracana jest opata za odwołane 

zajęcia osobom, które za nie zapłaciły. 

23. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny 

sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników 

lub innych osób uczestniczących w warsztatach, otrzyma ostrzenie, a Rodzic/Opiekun 

zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W szczególności ci niedozwolone jest:  

a. palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie narkotyków 

 b. opuszczanie sali zajęć bez zgody osoby prowadzącej  

c. wyrażanie się w sposób obrażający innych uczestników zajęć 

24. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo 

do niewpuszczania na salę osób spóźniających się. 

25. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojego Dziecka na stronie internetowej oraz 

innych materiałach marketingowych Danimatoring Danuta Tomczak.  

 

 

 

 

 


