REGULAMIN WARSZTATÓW „ LETNIA AKADEMIA”
1.
1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Akademia 44 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr
44 im. prof. J. Molla przy ulicy Kusocińskiego 100 w Łodzi.
2. Warsztaty odbywają się w siedzibie SP 44 ul. Kusocińskiego 100 w Łodzi.
2.
1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach
wraz z pisemną akceptacją regulaminu, oświadczeniem oraz wpłacenie na konto Fundacji
należności za zadeklarowaną ilość warsztatów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu uczestników, w
szczególności za przedmioty przyniesione przez nich na teren obiektu na czas trwania
warsztatów.
3. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach, bez zwrotu wpłaconej
opłaty, osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne
lub uciążliwe bądź zagraża bezpieczeństwu uczestników lub innych osób uczestniczących w
warsztatach.
4. Zajęcia trwają 3 godziny, podczas których prowadzący organizuje krótkie przerwy.
5. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić na sale podczas trwania zajęć.
6. Materiały do zajęć zapewnia organizator.
OBOSTRZENIA WYNIKAJĄCE Z PANUJĄCEJ SYTUACJI W KRAJU, ZWIĄZANE Z
COVID
1. Każdy uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zarówno ogólnych zasad bezpieczeństwa i
higieny sanitarnej obowiązujących z powodu stanu epidemii koronawirusa, jak i
wytycznych stosowanych przez Fundację Akademia 44.
2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
3. Zajęcia warsztatowe będą odbywały się tylko w małych 10 osobowych grupach. Stanowiska
pracy uczestników są przygotowane z zachowaniem bezpiecznej odległości uczestników
czyli min. 1,5 m.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony
osobistej - maseczki, rękawiczki.
5. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed
rozpoczęciem zajęć z nową grupą.
6. Zaleca się złożenie przez opiekuna/ rodzica uczestnika warsztatów pisemnego
oświadczenia, że dziecko, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym.
7. Zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach lub konsultacjach muszą podpisać oboje
rodzice, jeśli nie mają ograniczonych lub nie są pozbawieni praw rodzicielskich.
8. Dane uczestników będą przechowywane przez organizatora przez 14 dni w celach
epidemiologicznych dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego
na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danych warsztatach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników „Letnich Akademia” odbywa się zgodnie
z postanowieniami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.
2. Administratorem danych osobowych (zwany dalej Administrator) jest Zarząd Fundacji
Akademia 44 w Łodzi ul. Kusocińskiego 100
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników lub przez osoby sprawujące władzę
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla potrzeb
zgłoszenia na warsztaty, a następnie prawidłowej realizacji warsztatów.
4. Przetwarzania danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu
realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f to jest na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora jakim jest weryfikacja zgłoszeń, a następnie realizacja warsztatów.
5. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
„Letniej Akademii” oraz zmniejszenia ryzyka związanego z transmisją wirusa SARS-CoV2, w tym w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną wirusem.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych
kontaktowych jest obowiązek prawny nałożony na Administratora, tj. art. 6 ust. 1 pkt c
RODO w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią warunków udziału w Warsztatach „ Letnia
Akademia”, przyjmuję do wiadomości treści w nim zawarte, oraz wyrażam na nie zgodę. W
szczególności m.in. w zakresie prawa Organizatora do eksponowania i publikowania niektórych
prac zrealizowanych podczas warsztatów, w celach promocji Fundacji Akademia 44.

..........................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka
Treść oświadczeń, deklaracji i zgód

Podpisy rodziców
(podpisy należy złożyć tylko przy
oświadczeniach, które dotyczą Państwa
dziecka)

Oświadczam, że zapoznała(e)m się z Procedurą
bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie
SP nr 44 w Łodzi.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej
procedury bezpieczeństwa i zasad związanych z reżimem
sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania na
warsztaty tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez
kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie
wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie
pobytu w placówce.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili
widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko
nie zostanie w danym dniu przyjęte na warsztaty i będzie
mogło dołączyć do grupy po ustaniu wszelkich objawów
chorobowych.
Zobowiązuję się do poinformowania Fundacji
o
wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie
koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w
moim najbliższym otoczeniu.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego
dziecka przed wejściem do szkoły oraz w razie potrzeby
podczas warsztatów.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w Warsztatach „ Letnia Akademia” organizowanych
przez Fundację Akademia 44 na terenie SP 44
od dnia…………………………………..
W razie nagłej potrzeby, proszę o kontakt z osobami (należy wskazać numery kontaktowe oraz imię
i nazwisko każdej osoby wskazanej do kontaktu):
1..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Podpisy rodziców:
….......................................................................
...........................................................................

