Regulamin obozu letniego ”Wakacje z przygodą - LAF CAMP 2020„
organizowanego przez
„Fundacja Ludzi Aktywnych Fizycznie” 29 czerwca - 9 lipca 2020

1. Organizatorem letniego obozu „LAF CAMP 2020 – wakacje z przygodą” jest Fundacja Ludzi
Aktywnych Fizycznie z siedzibą 60-185 Skórzewo, ul. Cytrynowa 19 nr KRS: 0000643763 ,
NIP: 7773271236 ,REGON: 36574349700000 reprezentowana przez
Pana Konrada
Jakubowskiego.
2. Termin obozu : 29 czerwca – 9 lipca 2020
3. Noclegi oraz wyżywienie dla uczestników zimowiska, znajdują się w obiekcie „GREEN REST” ul.
Wojska Polskiego 33 w Dusznikach Zdrój – zgłoszenie do kuratorium.
4. Transfer uczestników, z Poznania do Dusznik Zdrój i z powrotem, oraz dowóz na zajęcia
,obsługuje firma transportowa wynajęta przez fundację LAF.
5. Wszyscy uczestnicy obozu letniego, mają zapewnione napoje oraz kanapki podczas zajęć..
6. Zajęcia z wspinaczki skałkowej oraz pozostałe prowadzone są przez wykfalifikowanych
instruktorów, wychowawców posiadających wszystkie uprawnienia i doświadczenie do
prowadzenia zajęć.
7. Uczestnicy obozu używają telefonów komórkowych tylko do komunikacji z rodzicami/opiekunami
w wyznaczonych godzinach tj, do czasy wyjścia na śniadanie lub po ustaleniu wychowawcy z
rodzicem. (telefony w pozostałym czasie są zdeponowane u kierownika wyjazdu).
W pozostałych przypadkach mogą skorzystać z telefonu wychowawcy grupy.
8. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest spełnienie niżej wymienionych przesłanek:
- Podpisanie formularza zgłoszeniowego,
- Opłata zgodna z ustaleniem zarządu fundacji „LAF” z dopiskiem Imię i Nazwisko dziecka na
konto Fundacji płatna do dnia 15 czerwca br. Nr konta: 77 1020 4160 0000 2002 0191 5370
9. Rodzic, opiekun prawny ,uczestnika obozu letniego, poprzez podpisanie regulaminu , oświadczają
o braku przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach..
10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń wychowawcy/ instruktora prowadzącego
zajęcia, zobowiązują się dbać o porządek i o sprzęt oraz przestrzegać regulaminu Green Rest oraz
miejsc , w których odbywają się zajęcia..
11. Wszyscy uczestnicy obozu letniego są ubezpieczenie przez fundację „LAF”
12. Fundacja „LAF” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz innych
pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia organizowane przez fundację.
13. Istnieje możliwość wystawienia rachunku udziału dziecka w obozie letnim.

14. Zgodnie z obowiązującymi prawem, w tym Rozporządzeniem 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 („RODO”), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez
administratora, tj. Fundację Ludzi Aktywnych Fizycznie (dalej „Administrator”) moich danych
osobowych oraz danych dziecka /uczestnika zajęć podanych w formularzu, w celu realizacji
umowy lub usługi, której formularz dotyczy.
15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez
Administratora w ww. celu jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia zrealizowanie tego
celu, w tym w szczególności uniemożliwi realizację zajęć.
16. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
17. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka na stronie internetowej oraz Facebook Fundacji LAF.
18. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/ Pana danych osobowych lub
danych zgłoszonego przez Panią/Pana danych dziecka/uczestnika zajęć, jesteśmy dostępni pod
adresem: kontakt@fundacjalaf.pl lub nr 693552145
19. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez fundację Ludzi Aktywnych Fizycznie mogą
przesyłać na adres kontakt@fundacjalaf.pl ,reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 7 dni
roboczych , uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji.
20. Fundacja LAF zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

21. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem zajęć w Fundacji Ludzi Aktywnych Fizycznie i go
akceptuję.

Rodzic lub opiekun prawny
Fundacja LAF

