
 

 

        Karta uczestnika 

 

Dane kontaktowe: 

Imię i nazwisko uczestnika: 
 

Wiek uczestnika: 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

Adres e-mail: 
 

 

Regulamin Akademii Profesora Einsteina 
 

1. Organizatorem Akademii Profesora Einsteina jest firma Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą 

w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 58 w Łodzi. 

2. Regulamin Akademii Profesora Einsteina (zwaną dalej APE) obowiązuje: 

a. Wszystkich uczestników APE; 

b. rodziców/opiekunów prawnych; 

c. wychowawców, instruktorów oraz opiekunów. 

3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 7-13 lat.  

4. Spotkania APE odbędą się w terminach: 4 marca 2023, 18 marca 2023, 1 kwietnia 2023, 

15 kwietnia, 29 kwietnia 2023, w godzinach: 10:30 – 12:00.  

5. Akademia Profesora Einsteina jest płatna 210 zł za cały semestr (5 spotkań). 

6. Zapisy na APE odbywać się będą od 19 stycznia 2022 do 28 lutego 2023 r. 

7. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. Potwierdzeniem rezerwacji, jest uiszczenie całej opłaty 

za APE (210 zł), w terminie do 28 lutego 2023 roku. 

8. Nie ma możliwości opłacenia pojedynczych zajęć. 

9. Rezygnacja z uczestnictwa i zwrot przez Organizatora 50 % kosztów dziennych - rozliczanych proporcjonalnie 

do liczby zajęć, w których dziecko nie brało udziału - są możliwe wyłącznie z powodu choroby lub 

nieszczęśliwego wypadku dziecka. Uwzględniane za okazaniem np. zaświadczenia lekarskiego. Zwrot 

jakichkolwiek kosztów jest możliwy za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego/faktury. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć Akademii Profesora Einsteina w przypadku zbyt małej 

liczby zgłoszonych uczestników. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na zmianę zasad, zaleceń 

i wytycznych MEN, GIS, MZ, związanych z pandemią COVID – 19. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w sytuacjach, gdy program nie może być 

zrealizowany z przyczyn niezależnych od Organizatora, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania 

uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych. 

13. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów prawnych 

o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

14. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) Wykonywania poleceń kadry prowadzącej zajęcia; 

b) Przestrzegania regulaminów wszystkich atrakcji stanowiących program Akademii; 



c) Dbania o czystość i porządek oraz przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.;  

d) Okazywania szacunku prowadzącym oraz pozostałym uczestnikom zajęć. 

15. Uczestnikom zabrania się: 

a) Samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych; 

b) Używania wulgarnych słów i przekleństw; 

c) Zażywania jakiegokolwiek rodzaju używek. 

16. Samowolne oddalanie się, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i niewykonywanie poleceń 

wychowawców/opiekunów oraz nieprzestrzeganie regulaminu, spowoduje następujące konsekwencje: 

a) Upomnienie przez wychowawcę/opiekuna; 

b) Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych; 

c) Wykluczenie z uczestnictwa w Akademii Profesora Einsteina. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia dalszego uczestnictwa w APE dziecku, które pomimo 

upomnień nie przestrzega zasad i wytyczonych norm wymienionych w regulaminie, bez prawa do zwrotu 

wniesionej opłaty. 

18. Uczestnikami Akademii Profesora Einsteina mogą być tylko dzieci zdrowe, co poświadczają rodzice 

dziecka/opiekunowie prawni w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika Akademii Profesora Einsteina 

infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

19. Uczestnikiem Akademii Profesora Einsteina nie może być dziecko, które miało kontakt z osobą 

zakażoną/podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem Akademii Profesora Einsteina oraz 

w czasie jej trwania, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

20. Uczestnik Akademii Profesora Einsteina jest przygotowany do stosowania się do wytycznych 

i regulaminów uczestnictwa związanych z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

21. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zajęć:  

a.  Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z planem zajęć; 

b. Są odpowiedzialni za  bezpieczną drogę uczestnika do placówki i z powrotem; 

c. Udostępnią Organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację; 

d. Zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania Organizatora o wystąpieniu u dziecka objawów 

świadczących o chorobie zakaźnej czy innych objawów chorobowych (kaszel, katar, 

gorączka/podwyższona temperatura, biegunka, wymioty, zawroty głowy, duszności, itp.); 

e. Zobowiązują się do odbioru dziecka, w ciągu godziny od otrzymania wiadomości telefonicznej, 

iż u dziecka wystąpiły niepokojące objawy, mogące wskazywać na wystąpienie choroby 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, itp.); 

f. Oświadczają, iż osoby odprowadzające dziecko do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą chorą w okresie 14 dni przed rozpoczęciem Akademii 

Profesora Einsteina; 

g. Wyrażają zgodę, w treści pisemnego oświadczenia, na dokonanie pomiaru temperatury 

u swojego dziecka przez osobę do tego wyznaczoną przez Organizatora, w razie potrzeby; 

h. Zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu szkód majątkowych 

i niemajątkowych wyrządzonych uczestnikowi Akademii w czasie uczestnictwa w zajęciach, m.in. 

wywołanych zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 . 

22. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 

oraz żadną inną chorobą zakaźną, i nie tylko, przez uczestnika Akademii.  

23. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/prawni 

opiekunowie uczestnika APE. 

  

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

 

Imię i nazwisko: .....................................................................................................  

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Data 

 



OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA AKADEMII PROFESORA 

EINSTEINA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

(OBOWIĄZKOWA) 

              My, niżej podpisani, jako rodzice/prawni opiekunowie małoletniego/małoletniej ......................................................... , 

będącego uczestnikiem Akademii Profesora Einsteina mając na uwadze ciągle obowiązujący na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej stanie pandemii (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami), 

niniejszym oświadczamy, co następuje: 

 

1. Wskazana powyżej osoba jest osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące 

występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID 19, wywołanej korona wirusem 

SARS-CoV-2; 

2. Wskazana powyżej osoba nie miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS- 

-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19; 

3. Mamy pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem korona wirusem SARS-

CoV-2 w trakcie udziału w Akademii Profesora Einsteina oraz będącą konsekwencją tego zakażenia 

możliwością zachorowania na COVID-19; 

4. Mamy pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe; 

5. W związku z zamiarem uczestnictwa w Akademii Profesora Einsteina przez wskazaną powyżej osobę, 

zobowiązujemy się do zapewnienia jej, we własnym zakresie, środków ochrony osobistej, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie, wytycznymi –jeśli wymagane. 

6. Wyrażamy zgodę na dokonanie pomiaru temperatury u osoby wyżej wskazanej przez osobę do tego 

wyznaczoną przez Organizatora. 

7. Zapoznaliśmy się z regulaminem Akademii Profesora Einsteina, w tym z informacjami  

i procedurami związanymi z pandemią COVID-19, iż obowiązujemy się do ich przestrzegania. 

 

 

 

…………………………………………………… 

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (OBOWIĄZKOWA) 

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Experymentarium 

Tomasz Kuliś z siedzibą w Łodzi, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź, w szczególności: imienia i nazwiska, danych 

kontaktowych (numer telefonu, e-mail, adres), numeru PESEL/NIP, informacji o stanie zdrowia w celu zawarcia i 

wykonania umowy, przez okres jej obowiązywania, okres przedawnienia roszczeń (usprawiedliwiony interes 

administratora art. 23 ust 1 pkt 5 Ustawy), a w zakresie niektórych danych przez czas wymagany obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Data 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ  

 

Ja, niżej podpisana/y w związku z udziałem mojego syna/córki w Akademii Profesora Einsteina 

organizowanych przez Experymentarium Tomasz Kuliś w Łodzi wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku 

mojego dziecka do celów związanych z promocją. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne tym, że fotografie, filmy 

lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą być zamieszczone na stronie internetowej Experymentarium oraz 

wykorzystane w materiałach promocyjnych. Podpisanie zgody jest dobrowolne. Ponadto oświadczam, że 

dobrowolnie podaję dane osobowe w powyżej wskazanym celu i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 

oraz poinformowany/a zostałem/am o prawie wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawie. 

 

Imię i nazwisko: .....................................................................................................  

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Data 

 

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI MARKETINGOWYCH 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Experymentarium 

Tomasz Kuliś z siedzibą w Łodzi, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź, w szczególności: imienia i nazwiska oraz 

adresu e-mail polegające na wysyłaniu na mój adres e-mail informacji o aktualnej ofercie i promocjach 

administratora przez okres 10 lat lub do wycofania zgody. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn.18.07.2002 r.(Dz. U. nr 144, poz.1204 z późn. Zm.) o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

            

……………………………………………… ……………………………………………… 

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Data 

                                        

         

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Kuliś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą w Łodzi, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź. Dane osobowe będą przetwarzane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług  (ewentualnie 

w innym celu wskazanym w formularzu zgody) przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń 

(usprawiedliwiony interes administratora art. 23 ust 1 pkt 5 Ustawy), a w przypadku niektórych danych – przez okres 

przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak 

może uniemożliwiać zrealizowanie usługi. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i 

sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO). Każda zgoda może być 

wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu 

rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Odbiorcami Twoich danych 

osobowych mogą być pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni przez administratora, obsługujące administratora biuro 

księgowe oraz firma hostingowa, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego 

zakresu, umożliwiającego prawidłowe świadczenie usługi oraz rozliczenie księgowe. Twoje dane osobowe nie będą 

przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Twoje dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą przetwarzane 

automatycznie w formie profilowania. 


