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REGULAMIN WAKACYJNEGO KURSU J!ZYKOWO-INTEGRACYJNEGO
DLA DZIECI I M"ODZIE#Y
§ 1. Zasady ogólne
1.! Kurs jest organizowany przez Fundacj! Ukraina, w siedzibie fundacji – ul. Ruska 46a, Wroc"aw, pi!tro 1.
2.! Kurs realizowany jest we wspó"pracy z Gmin# Wroc"aw.
3.! Kurs jest organizowany w dniach 20-24 oraz 27-31 sierpnia 2018.
4.! Kurs trwa 5 dni, po 4 godziny dziennie.
5.! Uczestnikami kursu mog# by$ dzieci i m"odzie% w wieku 7-15 lat, które zostan# zg"oszone do uczestnictwa przez
rodziców
lub
opiekunów
prawnych
poprzez
formularz
zg"oszeniowy
dost!pny
na
stronie
www.fundacjaukraina.eu/kurs oraz dostarcz# o&wiadczenie (podpisane przez rodzica/opiekuna), a tak%e spe"ni#
kryteria kwalifikacyjne.
6.! Za nieprzestrzeganie przez uczestników regulaminu kursu i wynikaj#ce z tego szkody materialne
odpowiedzialno&$ finansow# ponosz# Rodzice/ Opiekunowie prawni.
7.! W trakcie trwania kursu zostan# przeprowadzone integracyjne zaj!cia nauki j!zyka polskiego po cztery godziny
dziennie w grupach min. 5 i max. 8 osobowych.
8.! Tematyka zaj!$ z j!zyka polskiego b!dzie ustalona przez lektorów oraz dostosowana do potrzeb dzieci i
m"odzie%y szkolnej.
9.! Kryteria kwalifikacji uczestników do udzia"u w kursie:
!"! Spe"nienie warunków formalnych w ramach rejestracji.
#"! Spe"niania kryterium wiekowego.
$"! Kurs dedykowany jest w szczególno&ci osobom nowo przyby"ym do Wroc"awia nie znaj#cych j!zyka polskiego
%"! Preferowana znajomo&$ j!zyka angielskiego.
&"! Pierwsze'stwo maj# uczniowie rozpoczynaj#cy nauk! w polskiej szkole w roku szkolnym 2018/2019;
10.! Organizatorzy dokonuj# kwalifikacji uczestników.
11.! Uczestnik lub jego prawny opiekun wyra%a zgod! na wykorzystywanie przez Organizatora danych osobowych 
wy"#cznie celach rekrutacyjnych, statystycznych, sprawozdawczych i prawid"owej realizacji kursu. Dane osobowe
b!d# przetwarzane i przechowywane zgodnie z ustaw# z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i
rozporz#dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zwi#zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep"ywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz#dzenie o ochronie danych)
12.! Umieszczenie wizerunku uczestników konkursu na stronie internetowej lub/i mediach spo"eczno&ciowych przez
Organizatora wymaga zgody Rodzica lub Opiekuna prawnego.
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§ 2. Organizacja kursu
Odpowiedzialnym za organizacj! kursu b!dzie koordynator, wskazany przez Organizatora.
Koordynator jest osob# odpowiedzialn# za organizacj! oraz za prawid"owy i bezpieczny przebieg kursu.
Za przygotowanie i prowadzenie programu merytorycznego odpowiadaj# lektorzy.
Lektorzy posiadaj# uprawnienia do nauczania j!zyka polskiego jako j!zyka obcego
Kurs ma charakter ci#g"y, nie ma tzw. „czasu wolnego” dla jego uczestników, poza krótkimi przerwami
relaksacyjnymi.
§ 3. G$ówne zasady bezpiecze%stwa i opieki nad uczestnikami podczas kurs
Opiek! nad uczestnikami bior#cymi udzia" w kursie sprawuje koordynator i lektorzy.
Uczestnicy zostan# obj!cie ubezpieczeniem od nast!pstw nieszcz!&liwych wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno&ci za bezpiecze'stwo dzieci przez rozpocz!ciem zaj!$ i po ich
zako'czeniu.
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Uczestnicy kursu w wieku 7-11 lat powinni by$ przyprowadzani na zaj!cia i odbierani po zaj!ciach przez
Rodzica/opiekuna prawnego lub osob! upowa%nion#.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno&ci za utrat! przez uczestnika rzeczy osobistych, w szczególno&ci za
telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozosta"y warto&ciowy sprz!t i ich eksploatacj! przez innych
uczestników kursu.

§ 4. Ramowy regulamin kursu i obowi&zki jego uczestników
Podstawowym celem kursu jest realizacja celów dydaktycznych i integracyjnych .
Na pocz#tku kursu okre&lone zostan# zasady dobrej wspó"pracy w przyjaznej i %yczliwej atmosferze.
Uczestników obowi#zuje stosowanie si! do przedstawionych i przyj!tych zasad.
Ka'dy uczestnik kursu oraz rodzic/ opiekun prawny zobowi&zany jest do:
a.!
Zapoznania si! z zasadami regulaminu kursu.
b.!
Zapoznania si! i przestrzegania harmonogramem kursu.
c.!
Informowania opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach problemowych.
d.!
Zg"aszani opiekunowi kursu wszelkie objawy z"ego samopoczucia.
5.! W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu, organizator mo%e odmówi$ uczestnikowi dalszego
udzia"u w kursie, o czym niezw"ocznie zostanie powiadomiony rodzic/prawny opiekun w celu natychmiastowego
odebrania dziecka z kursu.
6.! Ewentualne reklamacje nale%y sk"ada$ w formie pisemnej do czternastu dni po zako'czeniu kursu.
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§ 5. Finansowanie kursu
1.! Uczestnicy finansuj# udzia" w kursie w wysoko&ci 75 z" od osoby, p"atne po otrzymaniu informacji o kwalifikacji do
kursu na rachunek bankowy Organizatora. Wp"ata jest przeznaczana na m.in. na dofinansowanie
pocz!stunku/wy%ywienia dla uczestników podczas kursu.
2.! Wp"ata za udzia" w kursie jest bezzwrotna, niezale%nie od rezygnacji b#d( przedterminowego zako'czenia udzia"u
w kursie.
§ 6 Klauzula informacyjna RODO
1.! Administratorem Pa'stwa danych osobowych jest Fundacja Ukraina z siedzib# we Wroc"awiu (50-079), przy ul.
Ruskiej 46A/201, wpisana do Krajowego Rejestru S#dowego pod numerem KRS: 0000463960, NIP: 8982203920
2.! Szczegó"owe informacj! na temat ochrony danych osobowych znajduj# si! na stronie
www.fundacjaukraina.eu/rodo/
3.! Fundacja Ukraina udost!pnia nast!puj#ce kana"y komunikacji:
forma pisemna - adres: Fundacja Ukraina, ul. Ruska 46A/201, 50-079 Wroc"aw
poczta elektroniczna - adres email: iod@fundacjaukraina.eu
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