REGULAMIN „ŚWIĄTECZNEGO SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM”
FUNDACJI „PROMYK SŁOŃCA”
ORGANIZATOR
1. Organizatorem „Świątecznego spotkania z Mikołajem” jest Oddział Fundacji „Promyk Słońca”
z siedzibą we Wrocławiu.
MIEJSCE I TERMIN
1. Spotkanie zorganizowane zostanie na terenie Kina Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego
19a/21, Wrocław), dnia 10 grudnia 2022 r.
ZASADY OGÓLNE
1. Impreza skierowana jest dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zagrożonych
niepełnosprawnością oraz opiekunów i ma charakter dobrowolny.
2. Udział w imprezie jest bezpłatny.
3. Dzieci będące uczestnikami imprezy muszą pozostawać pod opieką rodzica lub opiekuna
prawnego.
4. Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce wydarzenia.
5. Rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za udział dziecka w
wydarzeniu.
6. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika w imprezie odpowiedzialność ponoszą
jego rodzice lub opiekunowie prawni.
7. Organizator nie odpowiada za zagubienie, zniszczenie bądź kradzież wartościowych
przedmiotów uczestników imprezy.
8. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zasad
przeciwpożarowych oraz zasad postępowania wymagane i wskazane w związku ze stanem
zagrożenia pandemią Covid-19.
9. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników imprezy mają obowiązek zapoznać się z
regulaminem spotkania mikołajkowego „Fundacji Promyk Słońca” oraz bieżącymi
informacjami organizacyjnymi dot. wydarzenia.
10. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z opisem bajki wyświetlanej w trakcie wydarzenia,
i podjęcia decyzji czy jest ona odpowiednia dla dziecka. Opis zostanie zamieszczony na
stronie organizatora najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem.
ZAPISY
1. 1. Zapisy na wydarzenie będą prowadzone do piątku 25.11.2021 lub do wyczerpania
miejsc. Formularz złożyć można:
a. osobiście - w Fundacji „Promyk Słońca” - ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław, V piętro,
pokój 504

b. mailowo – przesyłając wypełniony formularza zgłoszeniowego na adres
abojo@promykslonca.pl
2. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa dziecka na wydarzenie jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz otrzymanie od Organizatora mailowego/telefonicznego potwierdzenia
zakwalifikowania dziecka/dzieci do udziału w wydarzeniu.
2. Samo złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z wpisaniem dziecka/dzieci
na listę uczestników wydarzenia.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu na życzenie
Organizatora orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
4. Dokonując zgłoszenia rodzic lub opiekun prawny oświadcza tym samym, że:
a. Akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu wydarzenia,
b. Zgłaszane dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie
o zagrożeniu niepełnosprawnością,
c. Stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w wydarzeniu i nie są mu znane
żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w imprezie,
d. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację Promyk
Słońca Oddział we Wrocławiu do celów przeprowadzenia imprezy i promocji tego
wydarzenia w mediach społecznościowych i internecie, zgodnie z informacjami na temat
przetwarzania danych zawartymi w treści formularza zgłoszeniowego,
e. Wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku oraz podlegających jego pieczy dzieci
biorących udział w imprezie przez Fundację Promyk Słońca Oddział we Wrocławiu na
stronach internetowych Fundacji, portalach społecznościowych, mediach, itp.
PROGRAM WYDARZENIA
10:00-12:00 - warsztaty z tworzenia świątecznych ozdób,
12:00-13:30 – projekcja bajki
13:30-14:00 – spotkanie z Mikołajem

