REGULAMIN wydarzenia „Edukacyjny spacer dla dzieci”

1. Bezpłatne wydarzenie „Edukacyjny spacer dla dzieci” (w dalszej treści Regulaminu
„zajęcia”) organizowane przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. (w dalszej treści
regulaminu „Organizator”) będzie się odbywało na terenie należącym do Lasów
Państwowych w dniu 8.10.2022 r. o godz. 10:00 w Nadleśnictwie Dąbrowa
Tarnowska, w miejscowości Wierzchosławice, lokalizacja pod linkiem:
https://goo.gl/maps/7YWhNRG6qkZa86XDA . Zajęcia mają na celu edukowanie i
poszerzanie wiedzy o lesie.
2. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 8 do 11 lat, jednakże warunkiem
uczestnictwa dziecka/dzieci w zajęciach jest również udział rodzica/opiekuna
dziecka/dzieci.
3. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem/dziećmi
w tracie trwania zajęć.
4. Zapisy rozpoczną się dnia 21.09.2022 i będą prowadzone elektronicznie, poprzez
wysłanie zgłoszenia na e-maila: ts.lesnewarsztaty@tauron.pl wraz z informacjami: 1.
nazwą wydarzenia („Edukacyjny spacer dla dzieci”), 2. imieniem dziecka, 3. wiekiem
dziecka. W załączeniu maila należy załączyć skan/zdjęcie podpisanych dokumentów,
na które składają się: Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem stanowiące
załącznik do regulaminu numer 2; Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, która
stanowi załącznik do regulaminu numer 1.
5. Zapisy na zajęcia trwają do dnia 6.10.2022. Lista uczestników jest ograniczona.
Potwierdzeniem uczestnictwa będzie informacja mailowa Organizatora wysłana na
podany adres mailowy do dnia 7.10.2022. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę
uczestnictwa, zostaną o tym poinformowane do dnia 7.10.2022.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pisemne zaakceptowanie postanowień
regulaminu oraz kompletu załączników wraz z danymi wskazanymi w punkcie 4
niniejszego regulaminu. Miejsca na liście uczestników odpowiadać będą kolejności
zgłoszeń.
7. Rodzic/opiekun zgłaszający chęć uczestnictwa w zajęciach swojej osoby oraz
dziecka/dzieci zobowiązany jest do podania niezbędnych danych takich, jak: imię i
nazwisko, adres e-mail, imię dziecka/dzieci i wiek dziecka/dzieci, które weźmie udział
w zajęciach.
8. Rodzic/opiekun może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach
swojej osoby oraz swojego dziecka/dzieci. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach
rodzic/opiekun powinien poinformować drogą mailową.
9. Rodzic/opiekun oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującym Regulaminem zajęć i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
10. Rodzic/opiekun oraz dziecko/dzieci uczestniczące w zajęciach zobowiązani są do
wykonywania poleceń i wskazówek osoby prowadzącej zajęcia.
11. W razie stwierdzenia faktu naruszenia porządku publicznego czy też postanowień
niniejszego Regulaminu, Organizator, jak również osoba prowadząca zajęcia, może
odmówić uczestnikowi prawa do udziału w zajęciach.
12. Rodzic/opiekun oraz dziecko/dzieci uczestniczące w zajęciach są zobowiązani do
zachowania należytej ostrożności w trakcie zajęć.
13. W zajęciach nie może uczestniczyć dziecko lub rodzic/opiekun, którzy mają wyraźne
przeciwwskazania zdrowotne do udziału w zajęciach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania
się zajęć.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz filmów w trakcie zajęć.
Zdjęcia uczestników biorących udział w zajęciach oraz ich rodziców/opiekunów będą
rozpowszechniane zgodnie z treściami wyrażonych zgód, których wzór stanowi
załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
16. Klauzula informacyjna stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.

załącznik nr 2 do regulaminu

OŚWIADCZENIE
Rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika zajęć „Edukacyjny spacer dla dzieci”

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu zajęć „Edukacyjny spacer dla
dzieci”, których organizatorem jest TAURON Sprzedaż i zobowiązuje się go
przestrzegać.

Wyrażam zgodę na udział w zajęciach „Edukacyjny spacer dla dzieci” mojego
dziecka/podopiecznego

..................................................................................................................................
podpis

