warsztaty, grupa ……………

termin …………………….………..

dzieo tygodnia ……………………………
ROK SZKOLNY 2017/2018
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TANECZNYCH DLA DZIECI
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§ 1 Organizacja warsztatów
Organizatorem warsztatów tanecznych, zwanych dalej „warsztatami”, jest Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa
Parnella w Łodzi, zwana dalej „Szkołą”.
Szkoła w ciągu roku organizuje dwa lub trzy cykle warsztatów. Plan warsztatów, grupy wiekowe i opłaty określa załącznik do
regulaminu.
Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odbywają się na
sali baletowej, dzieci przebierają się do zajęd w garderobach.
Szkoła zapewnia prawidłowy przebieg zajęd i bezpieczeostwo Dzieci poprzez zapewnienie obecności wykwalifikowanego
nauczyciela na każdych zajęciach. W przypadku nieobecności nauczyciela Szkoła zapewnia zastępstwo.
Warsztaty dla dzieci z zerówki odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut, a dla pozostałych grup raz w tygodniu po 90
minut. Warsztaty organizowane są w grupach maksymalnie 20-osobowych, ale nie mniejszych niż 10-osobowych.
Dyrektor Szkoły może wyrazid zgodę na utworzenie grupy większej niż 20-osobowa lub mniejszej niż 10-osobowa. Przy
podejmowaniu decyzji Dyrektor kieruje się koniecznością zapewnienia prawidłowego toku, komfortu i bezpieczeostwa zajęd.
Na salach baletowych podczas zajęd mogą przebywad tylko Dzieci- uczestnicy zajęd oraz nauczyciele.
Rodzice (prawni opiekunowie) uczestników warsztatów i osoby towarzyszące nie mogą przebywad na salach baletowych (poza
wyznaczonymi do tego dniami) z uwagi na komfort i bezpieczeostwo wszystkich uczestników zajęd.
Na salę baletową nie wolno wnosid jedzenia i napojów za wyjątkiem wody mineralnej. Na salę baletową wolno wchodzid tylko
w zmiennym obuwiu (dotyczy również rodziców uczestniczących w lekcjach otwartych, pokazach).
Obowiązkiem Rodzica (prawnego opiekuna) jest informowanie nauczyciela, przed przystąpieniem do zajęd, o każdorazowej
niedyspozycji Dziecka, stanie jego zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie dwiczeo.
Rodzice (prawni opiekunowie) oczekujący na dzieci mogą korzystad z bufetu szkolnego.
Szkoła nie odpowiada za ewentualne kontuzje, ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęd. Za kontuzje, naruszenie zdrowia
i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika na zajęciach odpowiada Rodzic (prawny opiekun).
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie, poza miejscami wyraźnie do tego przeznaczonymi
i wskazanymi przez Szkołę.
Szkoła - za osobną zgodą rodziców - może utrwalad wizerunek dziecka, a także nagrywad fragmenty lub całośd zajęd,
z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów dotyczących ochrony wizerunku. Również za osobną
zgodą rodziców Szkoła może rozpowszechniad wizerunek dziecka dla celów związanych z promocją i informacją nt. Szkoły oraz
organizowanych przez Szkołę zajęd i przedsięwzięd kulturalnych.
Integralną częśd niniejszego Regulaminu stanowi załącznik.
§ 2 Zapisy na zajęcia
Warunkiem uczestnictwa w danym cyklu warsztatów tanecznych jest złożenie podpisanego własnoręcznie przez rodzica
(prawnego opiekuna) regulaminu:
a) osobiście w sekretariacie dyrektora Szkoły - w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00,
b) faxem pod numerem telefonu 42 613 10 27 lub pocztą mailową (w przypadku przysyłania mailem regulamin musi byd
zeskanowany z własnoręcznym podpisem rodzica/prawnego opiekuna)
oraz wniesienie opłaty za dany cykl warsztatów
Wpis na listę do danej grupy następuje po złożeniu podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego regulaminu, według
kolejności wpłat; na podstawie dowodu wpłaty. Potwierdzenie zapisu do grupy wysyłane jest pocztą mailową.
Po rozpoczęciu danego cyklu warsztatów można zapisad się do grupy pod warunkiem, że są wolne miejsca. Wtedy opłata za
warsztaty przeliczana jest proporcjonalnie do ilości zajęd.
§ 3 Opłaty za zajęcia
Opłaty za warsztaty należy wpłacad z góry na konto:
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella, Łódź, ul. Wrocławska 3/5, 91-052 Łódź
NBP O/O Łódź 73 1010 1371 0070 7013 9134 0000 (podad w przelewie nazwisko i imię dziecka oraz dopisek „warsztaty – gr…. ”)
Za termin wpłaty uznaje się wpływ na konto Szkoły.
Po rozpoczęciu warsztatów opłaty nie podlegają zwrotowi. Czas nieobecności Dziecka na zajęciach nie stanowi podstaw do
zwrotu opłaty za warsztaty. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zajęciach, wniesione już opłaty za warsztaty nie
podlegają zwrotowi, ani pomniejszeniu.
Opłata za warsztaty nie obejmuje stroju dwiczebnego.
§4
Uczestnicy warsztatów oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów BHP
i PPOŻ obowiązujących na terenie Szkoły.
Za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów na terenie Szkoły odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
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§5
Rodzice (prawni opiekunowie) uczestników warsztatów zobowiązują się:
1. nie przekazywad osobom trzecim żadnych informacji, z którymi zapoznają się w związku z pobytem na terenie Szkoły oraz
zachowad w tajemnicy wszelkie informacje prawnie chronione, z jakimi zapoznają się podczas pobytu na terenie Szkoły,
2. nie kopiowad, nie utrwalad i nie rozpowszechniad jakichkolwiek informacji, w szczególności dotyczących osób prywatnych,
z jakimi zapoznają się podczas pobytu na terenie Szkoły,
3. przebywad na terenie Szkoły jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i nie zakłócad zwykłego, codziennego funkcjonowania
Szkoły i warsztatów.
§6
Szkoła zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zmiany każdorazowo ogłoszone będą poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeo na parterze w budynku Szkoły przy ulicy Wrocławskiej oraz na stronie internetowej www.osblodz.pl

I. Dane Dziecka – uczestnika zajęć tanecznych.
1) Imię:

2) Nazwisko:

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

……………………………………………………………………………………..

II. Dane rodzica/opiekuna prawnego.
1) Imię:

2) Nazwisko:

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

……………………………………………………………………………………..

3) Dane kontaktowe:
- Adres zamieszkania:
..............................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nr telefonu:
- Adres e-mail:
..............................................………………………………………
……………………………………………………………………………………..
III. Oświadczenia.
1) Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka …………………………………………………………………………………………
w warsztatach organizowanych przez Ogólnokształcąca Szkołę Baletową im. Feliksa Parnella w Łodzi, na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie. Rozumiem i w pełni akceptuję Regulamin.
………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych moich i mojego podopiecznego / dziecka dla
celów związanych z jego uczestnictwem w warsztatach organizowanych przez Ogólnokształcąca Szkołę Baletową im.
Feliksa Parnella w Łodzi - zgodnie z art. 6 i 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101 poz. 926 z późn. zm.). Przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne w celu skorzystania z uprawnienia i
będzie się odbywad wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z uczestnictwem dziecka w warsztatach (rekrutacja,
ewidencja uczestników, rozliczenia). Numery telefonów kontaktowych i adresy poczty elektronicznej będą przetwarzane
w celu szybkiego kontaktu z rodzicami. Administratorem danych jest Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa
Parnella w Łodzi. Dane nie będą udostępnianie podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Rodzice mają prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. O każdej zmianie danych rodzice zobowiązani są
niezwłocznie poinformowad Szkołę.
………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
3) Ponadto wyrażam/nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka (zdjęcia
i inne materiały audiowizualne) dla celów związanych z promocją i informacją na temat Szkoły oraz organizowanych
przez Szkołę zajęd i przedsięwzięd kulturalnych, z wydawaniem przez Szkołę okazjonalnych publikacji (foldery i inne
publikacje okolicznościowe). Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w oficjalnych serwisach informacyjnych
Szkoły, nie na portalach społecznościowych.
………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
*Właściwe bardzo czytelnie zakreślid
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