
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ DZIENNYCH ORGNIZOWANYCH W SALI 
ZABAW 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 upoważnione do odbioru Dziecka (imię, nazwisko, nr dokumentu ze zdjęciem): 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

6. Ważne 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: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 --.----......................................... 

    data, czytelny podpis Opiekuna prawnego 

REGULAMIN ZAJĘĆ DZIENNYCH 
1. Zapisy na zajęcia dzienne, organizowane na wakacjach lub feriach zimowych, prowadzone są 

codziennie, w każdy wybrany dzień, bezpośrednio przed zajęciami od godziny 7:30 do godz. 10:00. 
2. Uczestnictwo w zajęciach dziennych jest możliwe wyłącznie po zakupie biletu wg aktualnego cennika. 
3. Ilość miejsc na półkolonii jest ograniczona. Organizator może odmówić możliwości zapisu dziecka bez 
podania przyczyny. 
4. 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. Dzieci biorą udział we wszystkich zajęciach i wyjściach 
grupowych poza teren Fantazji. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. Ramowy plan zajęć może ulec zmianie z 

przyczyn niezależnych od Organizatora. 
6. W trakcie zimy, jeżeli Dziecko będzie korzystać z lodowiska, a nie posiada własnych łyżew, koszt ich 

wypożyczenia wiąże się z dokonaniem dodatkowej opłaty według cennika lodowiska. 



7. Dzieci w czasie zajęć otrzymują posiłek (drugie danie) oraz wodę/herbatę/sok (bez ograniczeń). Na 
zajęciach prowadzone jest żywienie zbiorowe. Nie zapewniamy żywienia indywidualnego. Opłata za 
niezjedzony przez dziecko posiłek nie podlega zwrotowi. 
8. Przyprowadzenie Dzieci na zajęcia powinno odbywać się osobiście przez Opiekuna. 
9. Rodzice lub osoby upoważnione są zobowiązane do odbierania Dzieci do godziny 16:00. W 
przypadku braku kontaktu ze strony Opiekuna zostaną wezwane odpowiednie służby. 
10. Po zakończeniu zajęć dziennych pobyt Dziecka w Fantazji jest dodatkowo płatny, a czas pobytu 
liczony jest wg cennika obowiązującego Fantazji, w której prowadzone są zajęcia. Opłatę tę należy uiścić 
przy odbiorze Dziecka. 
11. Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenie odbioru Dziecka u personelu. 
12. Nie odpowiadamy za rzeczy wartościowe (telefony komórkowe, biżuterie, pieniądze itp.). Prosimy o 
nie pozostawianie dzieciom rzeczy wartościowych i dużej gotówki. 
13. Za szkody wyrządzone przez Dziecko, materialnie odpowiedzialni są Opiekunowie. 
14. Firma Centra Fantazja Sp. z o.o. posiada ważną polisę ubezpieczeniową OC.   
15. Dzieci powinny mieć obuwie zmienne, natomiast w Fantazji bawią się w skarpetach. 
16. Prosimy o ubieranie Dzieci w wygodne ubrania i buty dające możliwość zabawy ruchowej na sali 

zabaw i przy wyjściach. W lecie prosimy o przygotowanie odpowiedniego stroju na upalne dni oraz 
zabezpieczenie dziecka przed słońcem, a także przygotowanie ubrania do przebrania po zabawie  
na skwerze przy fontannie. W zimie prosimy o przygotowanie ciepłego ubrania, czapki, szalika i 
rękawiczek. 
17. Prosimy o informację, co dzieci mogą zakupić w barze Fantazji. 
18. Informacje na temat zapisów można uzyskać pod nr tel. 667 943 370. 
19. Podczas zajęć dziennych wszystkie Dzieci obowiązuje Regulamin Zajęć Dziennych i Regulamin 
Firmy Centra Fantazja Sp. z o.o. oraz dodatkowo regulamin  zachowania ustalany z dziećmi na początku 
zajęć. 
20. W przypadku nieprzestrzegania przez Dziecko zasad bezpieczeństwa, bilet zostaje anulowany, 

Opiekun poproszony o odebranie Uczestnika, a pieniądze przepadają.   
21. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, uprasza się o nie korzystanie z usług Firmy. 
22. W sprawach nie ujętych w Regulaminie i kwestiach spornych dotyczących półkolonii ostateczną 
decyzję podejmuje Organizator półkolonii. 

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA 
    Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w karcie kwalifikacyjnej są zgodne z prawdą. 
    Oświadczam, że Dziecko posiada ubezpieczenie NNW i mam świadomość, iż dziecko nie zostanie 
objęte dodatkowym ubezpieczeniem NNW przez Firmę Centra Fantazja Sp. z o.o.  
    Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach poza punktem 
Fantazji, na terenie obiektu, w którym jest zlokalizowana.  
    Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udzielenie pomocy przedmedycznej mojemu dziecku przez 
uprawnione do tego osoby i służby medycznej.  
     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej Uczestnika 
zajęć dziennych, w celu przeprowadzenia rekrutacji i przeprowadzeniu zajęć dziennych oraz w zakresie 
niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. Administratorem danych jest Centra 
Fantazja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podpromie 10  Rzeszów 35-045, a-mail: biuro@centra-fantazja.pl. 
Dane te będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

--.----......................................... 

    czytelny podpis Opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na utrwalanie wizerunku mojego dziecka oraz prac przez nie wykonanych na 
materiałach fotograficzny i filmowych zarejestrowanych podczas zajęć dziennych. Materiały te będą 
publikowane na stronie internetowej Firmy Centra Fantazja Sp. z o.o. www.centra-fantazja.pl oraz na 
portalu www.facebook.com/CentraZabawFantazja/ w celu informacji o zajęciach i promocji Centra 
Fantazja Sp. z o.o. 

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


