
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ DZIENNYCH 
ORGNIZOWANYCH W SALI ZABAW FANTAZJA – 

CENTRA FANTAZJA SP. Z O.O. 
 
1. Imię i nazwisko Dziecka: 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
2. Adres zamieszkania Dziecka: 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
3. Imię, nazwisko, nr dokumentu Opiekuna prawnego Dziecka: 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
4. Kontakt do Opiekuna (tel. kom., stacjonarny, tel. do pracy): 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
5. Osoby upowaĀnione do odbioru Dziecka (imię i nazwisko, nr dokumentu): 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
6. WaĀne informacje o Dziecku (choroby, uczulenia, inne wskazówki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo i 
komfort Dziecka podczas zajęć): 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
7. Informacje do faktury lub rachunku (odbiorca, adres, NIP): 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
8. Informacje dodatkowe: 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
9. WyraĀam zgodę na wykorzystane podanych danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
Dziecka na zajęcia dzienne (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” 
 

…….………….......................................... 
data, czytelny podpis Opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 



 
INFORMACJE DLA OPIEKUNA 

1. Zapisy na zajęcia dzienne, organizowane na wakacjach lub feriach zimowych, prowadzone są codziennie, w 
kaĀdy wybrany dzień, bezpośrednio przed zajęciami od godziny 7:30 do godz. 10:00, od poniedziałku do piątku. 
2. Uczestnictwo w zajęciach dziennych jest moĀliwe wyłącznie po wypełnieniu karty uczestnika zajęć i zakupie dla 
Dziecka biletu wstępu na zajęcia.  
3. W przypadku nieprzestrzegania przez Dziecko zasad bezpieczeństwa, bilet zostaje anulowany, Opiekun 
poproszony o odebranie Uczestnika, a pieniądze przepadają.   
4. Zajęcia dzienne są organizowane dla Dzieci, które ukończyły 5 rok Āycia i nie ukończyły 10 roku Āycia. 
5. Opieka w punkcie Fantazji prowadzona jest od godz. 7:30, w godzinach od 9:00 do 16:00 prowadzone są zajęcia 
dzienne z obecnością animatora.  
6. Po zakończeniu zajęć pobyt Dziecka w Fantazji jest odpłatny, a czas pobytu liczony jest wg cennika 
obowiązującego w Fantazji w Millenium Hall. Opiekunowie prawni lub osoby upowaĀnione są zobowiązane do 
odbierania Dzieci do godziny 16:00. W przypadku, gdy Opiekun nie moĀe odebrać Dziecka do godz. 16:00, naleĀy 
rano przy zapisie  poinformować o tym fakcie pracowników oddziału, wypełnić stosowne oświadczenie, wybrać 
rodzaj biletu wstępu i uiścić za niego opłatę.  
7. W przypadku spóźnienia rodzica system automatycznie, do biletu wstępu na zajęcia dzienne, nalicza 1,50 zł 
dopłaty za kaĀde rozpoczęte 5 minut. pobytu Dziecka w Fantazji. Opłatę tę naleĀy uiścić przy odbiorze Dziecka. 
8. W trakcie zimy, jeĀeli w programie znajduje się lodowisko i jeĀeli Dziecko będzie korzystać z lodowiska, a nie 
posiada własnych łyĀew, koszt ich wypoĀyczenia wiąĀe się z dokonaniem dodatkowej opłaty wg cennika 
obowiązującego w wypoĀyczalni łyĀew. Odbycie wizyty na lodowisku uzaleĀnione jest od warunków pogodowych. 
9. Dzieci w czasie zajęć otrzymują posiłek (drugie danie) oraz wodę/herbatę (bez ograniczeń). 
10. Nie odpowiadamy za rzeczy wartościowe (telefony komórkowe, biĀuterie, pieniądze itp.). Prosimy o nie 
pozostawianie dzieciom rzeczy wartościowych i duĀej gotówki. 
11. Prosimy o informację, co dzieci mogą zakupić w barze Fantazji. 
12. Prosimy o ubieranie Dzieci w wygodne ubrania i buty dające moĀliwość zabawy ruchowej na sali zabaw i przy 
wyjściach. W lecie prosimy o przygotowanie odpowiedniego stroju na upalne dni oraz zabezpieczenie dziecka 
przed słońcem, a takĀe przygotowanie ubrania do przebrania po zabawie  
na skwerze przy fontannie. W zimie prosimy o przygotowanie ciepłego ubrania, czapki, szalika i rękawiczek.  
13. Dzieci powinny mieć obuwie zmienne, natomiast w Fantazji bawią się w skarpetach. 
14. Podczas zajęć dziennych wszystkie Dzieci obowiązuje Regulamin Zajęć (ustalany z dziećmi) oraz Regulamin 
Firmy Centra Fantazja Sp. z o.o. 
15. Firma Centra Fantazja Sp. z o.o. posiada waĀną polisę ubezpieczeniową OC.    
16. Informacje na temat zapisów moĀna uzyskać pod nr tel. 667 943 370. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć.   
 

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA 
Oświadczam, Āe Dziecko posiada ubezpieczenie NNW i mam świadomość, iĀ dziecko nie zostanie objęte 

dodatkowym ubezpieczeniem NNW przez Firmę Centra Fantazja Sp. z o.o. 
Oświadczam, iĀ wyraĀam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach poza lokalem Fantazji, na terenie 

Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall. 
Oświadczam, iĀ wyraĀam zgodę na udzielenie pomocy przedmedycznej mojemu dziecku przez uprawnione do tego 

osoby i słuĀby medycznej. 
.…………......................................... 

    czytelny podpis Opiekuna prawnego 
 
WyraĀam zgodę na utrwalanie wizerunku mojego dziecka na materiałach fotograficzny do celów dokumentacji 
pobytu, do zamieszczania na stronie internetowej Firmy Centra Fantazja Sp. z o.o. oraz fanpage’u Firmy Centra 
Fantazja Sp. z o.o. na Facebooku. Zdjęcia te nie będą udostępnione nikomu poza przypadkami opisanymi powyĀej. 
 

                                        .......................................................... 
czytelny podpis Opiekuna prawnego 

_____________________________________________________________________________________________  
Prosimy o wypełnienie w przypadku zainteresowania otrzymywaniem informacji e-mail o promocjach i 
nowościach w Fantazji. 
Adres e-mail do wysyłania  
newslettera.................................................…………………………………………………………………………….. 


