
Regulamin Półkolonii Europejskiego Centrum Młodzieży 

1. Regulamin obowiązuje w placówkach należących do firmy Europejskie Centrum 
Młodzieży NIP 947 18 40 460 (ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa). 

 
2. Przed rozpoczęciem Półkolonii rodzic bądź opiekun prawny uczestnika 

zobowiązany jest do podpisania regulaminu. 
 

3. Przedmiotem regulaminu jest organizacja i przeprowadzenie Półkolonii dla jej 
uczestników.  

 

4. Stowarzyszenie zobowiązuje się do świadczenia usługi na profesjonalnym 
poziomie i z należytą starannością, z zastosowaniem wiedzy i umiejętności do 
wykonania przedmiotu regulaminu, jakim są Półkolonie. 

 

a) Stowarzyszenie oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności niezbędne 
do wykonania określonych w regulaminie Półkolonii oraz wymagane prawem 
uprawnienia do realizacji usługi. Opiekunowie-nauczyciele będą pełnić 
podczas Półkolonii funkcję wychowawczą, organizacyjną i programową dla 
uczestników Półkolonii. 
 

5. Rodzic bądź opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do uregulowania opłaty 
za Półkolonie w wysokości 499 złotych w terminie jednego tygodnia przed 
rozpoczęciem realizacji programu Półkolonii. 

 

6. Rodzic bądź opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do przekazania 
Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Młodzieży bezzwrotnego zadatku na poczet 
rezerwacji miejsca i przygotowania zawartości wybranego pakietu Półkolonii w 
wysokości 100 złotych w chwili podjęcia wiążącej decyzji o udziale. 

 

7. W przypadku nieobecności na Półkoloniach opłata za Półkolonie nie podlega 
zwrotowi. 

 

8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Półkolonii najpóźniej w okresie do 7 dni przed 
rozpoczęciem Półkolonii. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji miejsca i 
przygotowania zawartości wybranego pakietu Półkolonii w wysokości 100 złotych 
nie podlega zwrotowi. 

 
 
OPIEKUN:  ……………………………. (Imię i nazwisko) 
                
          ……………………………. (Numer telefonu) 

NUMER DO KIEROWNIKA PLACÓWKI: 42 617 13 88 

Wszelkie zmiany i rezygnacje zgłaszamy bezpośrednio pod powyższym numerem telefonu. 



Przetwarzanie danych osobowych przez Europejskie Centrum Młodzieży 

 

1. Rodzaj przetwarzania danych: 

Dane przetwarzane przez nas ograniczone są do minimum. Są to: Imię i 

Nazwisko uczestnika, Imię i Nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego 

uczestnika oraz jego numer telefonu. 

 

2. Cel i sposób przetwarzania danych: 

Państwa dane osobowe (Imię i Nazwisko) przetwarzamy jedynie w celu 

zapisania Państwa dzieci na Półkolonie i dla celów ich udziału w Półkoloniach. 

Państwa numer telefonu wykorzystywany jest przez nas w celu informowania 

Państwa o ewentualnych zmianach programu zajęć bądź sytuacjach 

nieprzewidzianych. 

 

3. Administrator danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest firma Europejskie Centrum Młodzieży 

NIP 9471840460 pod adresem Warszawa, 00-052, ul. Mazowiecka 11 lok. 49. 

 

Państwa dane osobowe są należycie chronione, zgodnie z rozporządzeniem 

RODO i nigdy nie są przekazywane innym podmiotom. 

 

4. Państwa prawa: 

Prawem każdego naszego klienta jest prawo do bycia zapomnianym. 

W każdym momencie macie Państwo prawo do wycofania zgody dotyczącej 

przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodę możecie wycofać w formie 

pisemnej bądź ustnej. 

 

Standardową procedurą jest kasowanie Państwa danych w momencie 

zakończenia Półkolonii. Przez cały okres wykonywania usługi macie Państwo 

prawo do wglądu w swoje dane osobowy i ich ewentualną korektę. 

 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży. Podaję dane osobowe 

dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

 

……………………………………  - Imię, Nazwisko, Numer Telefonu Opiekuna 

 

…………………………………… - Czytelny podpis Opiekuna 


