ONJO „JUST TIME” ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. (22) 826 80 03, kom. 0-508 168 681, www.jtm.com.pl

ZGŁOSZENIE DZIECKA NA PÓŁKOLONIĘ
Zgłaszam udział dziecka w „Półkolonii Językowo-Przygodowej” organizowanej przez Szkołę Językową „Just Time”.
Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………….…..…………….…………….…………................
Adres zamieszkania ……………………………………………………….………………………………..…………………..………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna…………………………………………………….…..……………………………………………..……...
Telefon kontaktowy i e-mail ……………………………………………………………………………..…….....................................
Wybrany termin ………………..……………………………………………………………………………………….……………………..…….
I turnus: 04.07 – 08.07.2022
III turnus: 01.08 – 05.08.2022
II turnus: 18.07 – 22.07.2022
IV turnus: 22.08 – 26.08.2022
WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Uczestnikami „Półkolonii Językowo-Przygodowej” mogą być dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W grupach maksymalnie 10 osobowych. Dziecko może wziąć udział w jednym lub więcej turnusach.
Rezerwacja dokonywana jest poprzez zgłoszenie telefoniczne (22) 826 80 03, 508 168 681, lub mailem
justtime@op.pl a następnie wpłacenie 200 zł zaliczki w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. Brak wpłaconej
zaliczki może być przyczyną anulowania rezerwacji. Wpłatę można wnieść bezpośrednio w Sekretariacie „Just
Time” lub przelewem na konto: mBank: 09 1140 2004 0000 3102 3662 6026
Wypełnienie karty informacyjnej dziecka i podpisanie regulaminu półkolonii.
Pełną opłatę za półkolonię należy uiścić do 20 czerwca za turnus pierwszy lub drugi oraz do 20 lipca za turnus
trzeci lub czwarty.
W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą jej rozpoczęcia, Szkoła Just
Time dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 200 zł. W
przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem lub w czasie trwania półkolonii,
uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii z winy leżącej po stronie Uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie
z części lub całości półkolonii, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od siebie niezależnych, w takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
Półkolonia zostanie uruchomiona przy minimalnej liczbie 15 Uczestników.
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i nagrań z udziałem mojego dziecka na stronie Szkoły Językowej „Just Time” jako prezentacji przebiegu półkolonii przygodowo-językowej.

……………………………………………….
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna
……………………………………………….
Data i podpis

……..……………………………………….…………
Data i podpis przyjmującego zgłoszenie
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KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA
(prosimy wypełnić czytelnie)

DANE UCZESTNIKA:
NAZWISKO ………………………………………………………………..……………
IMIĘ…………………………………………….………….. WIEK…………………..
DATA URODZENIA .....................................................................
TELEFONY (PIERWSZEGO KONTAKTU).........................................................................................................
KONTAKT E-MAIL:……………………….………………………………………………………………………………………………………..
INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA
1. Czy dziecko jest uczulone?

□ TAK □ NIE

Jeśli TAK na co?...........................................................

Objawy alergii………..…………………………………………………………………………………………………………………………
Czego nie może jeść:……………………………………………………………………………………………………………………..….
2. Czy dziecko cierpi na przewlekłą chorobę?

□ TAK □ NIE

objawy……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………
3. Inne ważne informacje na temat zdrowia dziecka .………………………………..……………………………………….......
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
4. Oświadczam, że podałem wszystkie znane mi informacje na temat stanu zdrowotnego dziecka, które mogą
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie półkolonii.
5. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa dziecka w zajęciach i biorę odpowiedzialność za podaną informację.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Jak długo dziecko uczyło się języka angielskiego?....................................................................................
2. Sporty, ulubione zajęcia ?…………………………………………………………………………………………..………………………..
3. Inne uwagi……………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……..…………………………………………..…

Miejscowość i data

…………………..…….……………………………

Podpis rodzica lub opiekuna
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REGULAMIN PÓŁKOLONII JĘZYKOWEJ

1. Każdy Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu Organizatora.
2. Każdy Uczestnik ma prawo:
- brać udział we wszystkich zajęciach programowych;
- zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy oraz wyrażać publicznie swoje poglądy;
- do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest:
- brać czynny udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć
przez wychowawcę;
- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć;
- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w trakcie trwania wypoczynku;
- stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów;
- stosować się do poleceń lektorów i wychowawców;
- okazywać szacunek kolegom, wychowawcom i innym osobom starszym;
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla
życia lub zdrowia innych, natychmiast poinformować o tym wychowawcę;
4. Dzieci uczestniczą w kursie języka angielskiego.
5. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką lektorów i wychowawców od godziny 8:00 do 17:00.
6. Istnieje możliwość odebrania dziecka przed godziną 17:00, co należy ustalić z wychowawcą rano
danego dnia.
7. Zgłoszenie dzieci oznacza akceptację programu półkolonii.
8. Uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa wobec wychowawców.
9. Zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy bez zgody wychowawcy.
10. Dzieci mogą zostać odebrane przez inne osoby tylko za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
11. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo
rodzice lub ich prawni opiekunowie.
12. Szkoła Językowa „Just Time” nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez dzieci mienie:
telefony komórkowe, tablety, PSP i inne.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem uczestnictwa i w pełni go akceptuję.

……………………….………………………….
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna

………………………………………….……….
Data i podpis

…..……..…………………………………….…………
Data i podpis przyjmującego zgłoszenie
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzach jest Ośrodek Nauczania
Języków Obcych „Just Time” s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20 , w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z ONJO „Just Time” e-mail: justtime@op.pl
2. Dane zawarte w formularzach zapisowych są niezbędne do prawidłowego wykonywania procesów
obejmujących: zgłoszenie na półkolonie językowe i prowadzenie ich. Dane nie są udostępniane
podmiotom trzecim. JUST TIME wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego
świadczenia usług zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) czyli przetwarzania niezbędnego do wykonania
umowy, wykonania usługi szkoleniowej lub doradczej, lub na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a),
tj. zgody właściciela danych w przypadku działań marketingowych polegających na proponowaniu
innych kursów np. wakacyjnych, półkolonii, klubików językowych czy grup dyskusyjnych .
3. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

……………………….………………………….
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna

………………………………………….……….
Data i podpis

