
Regulamin zajęć dodatkowych

organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzice dla Fundacji Sternik Kraków

1. O przyjęciu do poszczego� lnych grup decyduje kolejnos�c� zgłoszen�  i ilos�c� miejsc. 

2. Dzieci zapisywane są na zajęcia wg. następującej kolejnos�ci:

a) dzieci  do tej  pory  uczęszczające  na zajęcia  w pełnym  wymiarze (tj.  do kon� ca

semestru);

b) dzieci  członko� w  Stowarzyszenia  Rodzico� w  mających  opłacone  składki

członkowskie;

c) dzieci zgłoszone w trakcie zebrania organizacyjnego na początku semestru;

d) dzieci,  kto� re do tej pory nie korzystały z z(adnych zajęc�  organizowanych przez

Stowarzyszenie;

e) dzieci, kto� re  korzystały z innych zajęc�  organizowanych przez Stowarzyszenie w

pełnym wymiarze (tj. do kon� ca semestru bez wczes�niejszej rezygnacji).

3. Potwierdzeniem  przyjęcia  dziecka  jest  mail  wysyłany  przez  koordynatora

odpowiedzialnego za poszczego� lne zajęcia, przed ich rozpoczęciem. 

4. W przypadku decyzji dotyczących zmiany zajęc� lub rezygnacji, rodzice są zobowiązani do

przesłania  informacji  na  adres  mailowy  koordynatora  zajęc�  do  20-go  dnia  miesiąca

poprzedzającego  zmianę  (przykład:  planujemy  rezygnację  w  listopadzie  –  musimy

powiadomic� koordynatora do 20ego paz�dziernika). W przypadku braku takiej informacji

opłata za zajęcia będzie nadal naliczana.

5. W przypadku zaległos�ci w płatnos�ciach za dwa miesiące (miesiąc poprzedni i biez(ący),

dziecko  zostaje  zawieszone  i  nie  moz(e  brac�  udziału  z  zajęciach.  Zaległos�c�  nalez(y

uregulowac�  w  ciągu  30  dni.  Na  zajęcia  nie  mogą  zostac�  zgłoszone  dzieci  rodzin

zalegających z opłatami za inne zajęcia lub poprzednie semestry, do czasu całkowitego

uregulowania zaległos�ci.

6. W  przypadku  długotrwałych  nieobecnos�ci  lub  kontuzji  uniemoz( liwiających  udział  w

zajęciach (minimum 1 miesiąc), rodzice są zobowiązani poinformowac� o tym mailowo na

adres koordynatora zajęc�. Płatnos�c� za ten okres zostanie ustalona indywidualnie.

7. Opłatę na zajęcia, zgodnie z cennikiem, nalez(y wnosic�  z go� ry do 5ego dnia miesiąca na

konto Stowarzyszenia  nr konta:  57 1600 1420 1879 3644 5000 0001 tytułem: imię i

nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej/klasy, nazwa zajęc�, za kto� ry miesiąc. 

8. W zalez(nos�ci od rodzaju zajęc� dodatkowych, opłata ma charakter: 

a) stałego ryczałtu (niezalez(ny od ilos�ci zajęc� w danym miesiącu), 

b) ryczałtu ze względu na ilos�c� zajęc� w danym miesiącu kalendarzowym.

9. Nieobecnos�c� nie zwalnia z obowiązku ponoszenia opłaty. 



10. W zajęciach będą mogły brac�  udział  tylko dzieci  zapisane na listę (potwierdzeniem

zapisu i miejsca w grupie będzie otrzymany mail). 

11. Warunkiem uruchomienia poszczego� lnych grup jest zebranie się wystarczającej liczby

chętnych.

12. Rodzice  dzieci  przedszkolnych  zgłaszając  swoje  dzieci  na  zajęcia,  wymagające  ich

przeprowadzania do szkoły, zgadzają się na pełnienie dyz(uro� w. 

13. W  przypadku  braku  moz( liwos�ci  pełnienia  dyz(uru  (choroba  dziecka,  inne  przypadki

losowe), rodzic dyz(urujący musi zapewnic� zastępstwo. 

14. Dwukrotne nie pojawienie się na dyz(urze w danym roku szkolnym skutkuje skres�leniem
dzieci z zajęc�.

15. Jes� li  grupa  dzieci  liczy  do  5  oso� b  potrzebny  jest  1  dyz(urujący  rodzic,  powyz(ej  5
potrzebnych jest 2 dyz(urujących.

16. Zgłoszenie udziału w zajęciach dodatkowych, poprzez wypełnienie formularza w formie
elektronicznej  (deklaracji  przystąpienia  dziecka  do  zajęc�  dodatkowych),  jest
ro� wnoznaczne  z  zaakceptowaniem  powyz(szego  regulaminu  oraz  zgodą  na
przetwarzanie danych osobowych (RODO) o następującej tres�ci: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych i
wizerunku  mojego  dziecka/moich  dzieci,  przez  administratora  danych  osobowych  w
ramach  działalności  Stowarzyszenia  Rodzice  dla  Fundacji  Sternik  Kraków  NIP
9452220408,  KRS  0000736729,  z  siedzibą  w  Krakowie  przy  ul.  Zygmuntowskiej  12  A,
zwanym dalej „Stowarzyszeniem”. 

Stowarzyszenie może prowadzić operację przetwarzania danych osobowych moich oraz
danych osobowych i wizerunku mojego dziecka/moich dzieci, w podanym niżej zakresie:

1. imię i nazwisko, PESEL,
2. adres zamieszkania,
3. adres korespondencyjny,
4. adres e-mail, 
5. numer telefonu,
6. wizerunek dziecka/dzieci,

w  celach otrzymywania  newslettera  z  informacjami  oraz  korespondencji  wynikającej  z
obowiązków statutowych Stowarzyszenia. 

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie
dostępu do treści  moich danych osobowych oraz danych osobowych i wizerunku mojego
dziecka/moich  dzieci oraz  ich  poprawiania,  wycofania  zgody  na  ich  przetwarzanie  w
każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”.
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