
 
REGULAMIN 

 
ANGIELSKI DLA DZIECI. WEHIKUŁ CZASU 

 
 
I. Organizator 
 
Organizatorem zajęć „Angielski dla dzieci. Wehikuł czasu” jest firma Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne SA z siedzibą w Warszawie, działająca na zlecenie Agora Bytom Sp. z o.o. 
 
II. Warunki uczestnictwa w zajęciach 
  
1. Zgłoszenie udziału w zajęciach następuje poprzez prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza 
rejestracyjnego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.  
2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci, które ukończyły 4 rok życia oraz nie ukończyły 11 roku życia.  
3. Rodzic/opiekun prawny może pozostawić dziecko na zajęciach maksymalnie przez 50 minut 
(w przypadku grupy wiekowej 4–6 lat) lub 60 minut (w przypadku grupy wiekowej 7–10 lat). 
 
III. Ogólne warunki realizacji zajęć 

 
1. Osoby zgłaszające (opiekunowie prawni) zobowiązane są do osobistego odbioru dzieci. Odbiór 
potwierdzają podpisem na formularzu rejestracyjnym. Jeśli zgłaszający nie jest w stanie odebrać 
dziecka osobiście, zobowiązany jest do podania osoby uprawnionej do jego odbioru.  
2. Opiekun prawny jest odpowiedzialny materialnie za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć.  
3. Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczestniczącego w zajęciach zobowiązany jest przebywać na 
terenie Agory Bytom w czasie trwania zajęć, aby w razie konieczności odebrać dziecko z zajęć. 
4. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia.  
5. Uczestnik, który nie stosuje się do poleceń osób prowadzących zajęcia oraz uniemożliwia 
prowadzenie lekcji, może zostać usunięty z zajęć. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym przedmioty wartościowe będące 
w posiadaniu Uczestników, w trakcie prowadzenia zajęć.  
7. Udział w zajęciach jest bezpłatny.  
8. Dzieci przyjmowane są na zajęcia w miarę dostępności miejsc, wedle kolejności zgłoszeń. 
Maksymalna liczba uczestników to 12 osób. 
9. Zajęcia „Angielski dla dzieci. Wehikuł czasu” odbywają się w dwóch grupach wiekowych: 

 4–6 lat – o godz. 13:00–13:50 

 7–10 lat – o godz. 14:00–15:00. 
 
IV. Ochrona danych osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć oraz ich opiekunów jest firma 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 
Warszawa. 
2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 oraz art. 9 ust.1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 – przetwarzanie danych jest niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć „Angielskie dla dzieci. Wehikuł czasu”.  
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy 
obowiązujących przepisów prawa. 
4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
5. Podane dane osobowe przechowywane będą do zakończenia cyklu zajęć „Angielski dla dzieci. 
Wehikuł czasu”, nie dłużej niż do 30.11.2018 r. 



 
6. Uczestnicy zajęć i ich opiekunowie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Uczestnicy zajęć i ich opiekunowie posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 
uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach 
„Angielski dla dzieci. Wehikuł czasu”. 
9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
 
V. Postanowienia końcowe  
 
1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym zgodą 
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz Agora Bytom Sp. z o.o.  
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


