
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 
I WYDARZENIACH STU POCIECH 
 
Organizatorem zajęć jest Fundacja Sto Pociech z siedzibą w Warszawie ul. Freta 20/24a 
zwana dalej Fundacją. Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji  tj. w salach 
warsztatowych oraz w ogrodzie Stu Pociech lub innym miejscu wskazanym przez 
organizatora. 
 
Warsztaty i wydarzenia to zajęcia jednorazowe lub cykliczne (o różnej częstotliwości), 
adresowane do dzieci, dzieci i ich rodziców (bądź wyznaczonych przez rodziców 
opiekunów). W warsztatach i wydarzeniach uczestnicy, jaki i prowadzący mogą się 
zmieniać.  
 
Wszelkie szczegóły organizacyjne poszczególnych wydarzeń i warsztatów podane są w 
opisie zajęć znajdujących się w ogłoszeniu o danych warsztatach. 
 
1. Harmonogram 
Warsztaty i wydarzenia organizowane są przez cały rok z wyłączeniem przerw świątecznych 
i drugiego tygodnia mazowieckich ferii szkolnych.  
 
2. Opłaty 
Opłata jest określona oddzielnie dla każdego wydarzenia i zależy od charakteru, długości 
zajęć, a także w przypadku zajęć cyklicznych, od liczby spotkań w danym cyklu. Opłaty za 
zajęcia można dokonać przez wybrany przez organizatora system płatności on-line, bądź na 
recepcji gotówka/ kartą.  
 
W przypadku płatności on-line zapis odbywa się według regulaminu wybranego systemu. 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 
 
3. Opłata solidarnościowa 
Wszystkich uczestników prosimy o powiększenie wpłaty za zajęcia o opłatę 
solidarnościową w dowolnej wysokości. Jest to opłata dobrowolna. Dzięki tej opłacie 
możemy dofinansować uczestnictwo osób, które nie są w stanie pokryć pełnych kosztów 
zajęć. 
 
4. Zniżki 
Dla rodzeństwa przysługuje zniżka na drugie dziecko w wysokości 10% pełnej opłaty.  
Dla rodzeństwa uczestniczącego w różnych zajęciach Fundacji Sto Pociech, przysługuje 
zniżka 10% na zajęcia jednego dziecka i dotyczy zajęć z niższą opłatą. 
 
5. Nieobecności 
W przypadku nieobecności dziecka nie ma możliwości odrabiania zajęć w innym terminie 
bądź innej grupie ani zwrotu opłaty. Uczestnik zajęć może odstąpić swój bilet  komuś, kto 
chciałby uczestniczyć w zajęciach, ale Fundacja nie uczestniczy w tym pośrednictwie. 



 
3. Rezygnacje i zwroty opłat 
Przy wydarzeniach jednorazowych opłacanych przez zewnętrzny system zapisów zasady 
zwrotów określa regulamin systemu (najczęściej do 24 godzin przed zajęciami bilet można 
zwrócić nie ponosząc żadnych kosztów). 
 
Przy warsztatach cyklicznych rodzic może zrezygnować z zajęć i otrzymać zwrot, tylko 
wtedy gdy powiadomi o tym z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. Tylko w takiej sytuacji 
otrzymuje zwrot opłaty za niezrealizowane zajęcia. Zwrot będzie pomniejszony o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 20 zł. 
 
4. Uczestnicy zajęć 
W zajęciach uczestniczą w zależności od typu spotkania: dzieci lub dzieci i ich rodzice bądź 
wyznaczeni przez rodziców opiekunowie. Rodzic, powierzając opiekę nad swoim dzieckiem 
opiekunowi, zobowiązuje się do zapoznania opiekuna z regulaminem i zasadami 
organizacyjnymi zajęć, a opiekunowie, decydując się na udział w zajęciach akceptuję 
regulamin i zasady organizacyjne. 
 
Dorosły towarzyszący dziecku bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie swoje 
oraz dziecka, któremu towarzyszy przez cały czas przebywania na terenie Fundacji. 
 
5. Stan zdrowia dziecka i opiekuna 
Rodzic, decydując się na udział dziecka w zajęciach jest świadomy, że pomimo wszelkich 
prozdrowotnych starań, na terenie Stu Pociech może dojść do zakażenia chorobami 
zakaźnymi (w tym Covid).  
Dorosły, towarzyszący dziecku, bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie 
swoje oraz dziecka przez cały czas przebywania na terenie Fundacji Sto Pociech. 
 
Na zajęcia przychodzą tylko zdrowe dzieci i opiekunowie, bez objawów jakiejkolwiek infekcji 
(w tym kataru, kaszlu).  
 
Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania prowadzącego zajęcia o 
zachorowaniu dziecka bądź opiekuna na jakąkolwiek chorobę, która może mieć wpływ na 
zdrowie reszty grupy. 
 
Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania zasad i obostrzeń związanych z 
ograniczeniem rozprzestrzenia się COVID zgodnie z wewnętrznymi zasadami Fundacji, 
które będą na bieżąco aktualizowane stosownie do wytycznych GIS i właściwych 
ministerstw. Aktualne procedury ochrony przed zakażeniem koronawirusem będą osobnym 
załącznikiem do niniejszego regulaminu. 
 
6. Prowadzący, zastępstwa, odwoływanie zajęć 
Zespół Stu Pociech tworzą osoby specjalizujące się we wczesnej edukacji. 
 
Z powodu choroby bądź nagłej nieobecności prowadzących, zajęcia mogą zostać odwołane. 
Jeśli będzie taka możliwość zajęcia poprowadzi inna osoba z zespołu. 



 
W przypadku, kiedy nie możemy zapewnić zastępstwa zajęcia nie odbędą się, a rodzice 
zostaną niezwłocznie o tym poinformowani drogą mailową oraz telefoniczną. W tej sytuacji: 
zajęcia zostaną przeprowadzone w nowym uzgodnionym z rodzicami terminie lub rodzice 
otrzymają zwrot za zajęcia. 
 
7. Stażyści 
Na zajęciach mogą być też obecni stażyści lub praktykanci. Rodzice będą informowani o ich 
dołączeniu do zajęć. 
 
8. Ochrona danych osobowych 
Aby zapisać się na zajęcia Fundacji Sto Pociech niezbędne jest podanie danych osobowych 
opiekuna: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu mailowego, oraz danych osobowych 
dziecka: imienia, nazwiska i daty urodzenia. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe 
dziecka będą przetwarzane na mocy umowy o świadczeniu usług w celu zapisania do grupy 
i kontaktu w sprawach związanych z organizacją zajęć. 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Sto Pociech z siedzibą w 
Warszawie ul. Freta 20/24a. Kontakt z administratorem można uzyskać pod adresem 
mailowym  ochronadanych@stopociech.pl, jak również pod numerem telefonu 530 494 027. 
Dane będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym kończą się zajęcia. 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. W celu zmiany danych 
osobowych należy przesłać informację o dokonywanej zmianie na adres administratora: 
ochronadanych@stopociech.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu 
na zajęcia. 
 
9. Dokumentacja fotograficzna 
W trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia do celów dokumentacyjnych i promocyjnych 
Fundacji Sto Pociech, do publikacjach na stronie internetowej www.stopociech.pl, na 
stupociechowym facebooku, do szkoleń i prezentacji. Przetwarzanie danych osobowych w 
postaci wizerunku odbywa się na mocy odrębnej zgody i nie jest warunkiem zapisu na 
zajęcia. 
 
10. Kontakt 
Wszelkie uwagi wymagające rozpatrzenia przez Zarząd Fundacji lub koordynatora zajęć 
prosimy zgłaszać mailowo na adres stopociech@stopociech.pl 
 
W sprawach dotyczących funkcjonowania dzieci na zajęciach zalecamy osobisty kontakt z 
prowadzącymi, po wcześniejszym umówieniu się. 
  
11. Akceptacja regulaminu 
Wniesienie opłaty wpisowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług. 

http://www.stopociech.pl/

