Regulamin uczestnictwa Dzieci w wydarzeniach
organizowanych przez Małe Kilometry

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Dzieci w: wydarzeniach,
imprezach,
urodzinach, wycieczkach, zajęciach, zwanych dalej wydarzeniami, organizowanymi
przez „Małe Kilometry Aleksandra Ruta”, zwane dalej Organizatorem.
2. Wydarzenia, mogą odbywać się w miejscach, z którymi Organizator współpracuje lub
poza ich terenem, zgodnie z ofertą przedstawioną i umieszczoną na stronie
internetowej Organizatora lub przesłaną pocztą elektroniczną.
3. Warunkiem uczestnictwa Dziecka w wydarzeniu, jest podpisana przez
rodzica/opiekuna Dziecka zgoda na udział, zgodnie ze formularzem zgłoszeniowym, o
ile wymaga tego oferta.
4. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym podawane są dobrowolnie.
Organizator zbiera je na potrzeby realizacji zadań związanych z bieżącą
działalnością. Dane osobowe Dzieci nie będą przekazywane zewnętrznym firmom.
Rodzic/ opiekun ma w każdej chwili prawo do ich wglądu, zmiany lub usunięcia.
5. Organizator ma prawo do zamieszczania wizerunku uczestników na nośnikach
reklamowych, w szczególności w formie zdjęć czy filmów na stronie internetowej lub
profilu facebook Organizatora, na podstawie udzielonej zgody.
6. Opłaty za wydarzenia wnoszone są przez rodzica/opiekuna zgodnie z ofertą.
7. Dzieci uczestniczą w wydarzeniach samodzielnie, jeśli w ofercie nie zaznaczono
inaczej.
8. Dzieci przekazywane są pod opiekę pracownika Organizatora i odbierane po
zakończonym wydarzeniu bezpośrednio przez opiekuna Dziecka, chyba że w
formularzu zgłoszeniowym zaznaczono inaczej.
9. Rodzice/opiekunowie Dziecka przekażą Organizatorowi wszelkie niezbędne
informacje na temat stanu zdrowia Dziecka, danych kontaktowych do opiekuna w
czasie trwania wydarzenia oraz jakichkolwiek przeciwskazań, których nieposiadanie
po stronie Organizatora, mogłoby narazić Dziecko na uszczerbek na zdrowiu czy
dyskomfort podczas trwania wydarzenia.
10. Rodzice/opiekunowie Dziecka ponoszą odpowiedzialność finansową za ewentualne
szkody wyrządzone przez Dziecko i zobowiązują się do pokrycia kosztów
ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez Dziecko.
11. Podczas trwania wydarzeń Dzieciom nie wolno posiadać ostrych narzędzi (scyzoryki,
noże) czy zapałek.
12. Przed rozpoczęciem każdego wydarzenia przekazujemy lub wspólnie z Dziećmi
określamy zasady zachowania się w trakcie trwania danego wydarzenia.
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