REGULAMIN
PROGRAMU ZAJĘĆ ROZRYWKI RUCHOWEJ „DRUŻYNA KANGURA”
1.

REALIZACJA programu zajęć pod ogólnym tytułem „DRUŻYNA KANGURA” w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki
ruchowej „PRZEDSZKOLIADA.PL”, za którą odpowiedzialny jest PROMOTOR lokalny PRZEDSZKOLIADA.PL:
Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza Centrum Sportu Dino Adrian Szpakowski
ul. Jasna 103B
70-777 SZCZECIN
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Adresatami programu „DRUŻYNA KANGURA” w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL są
dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).
Czteroletni autorski program zajęć rozrywki ruchowej „Drużyna Kangura” od PRZEDSZKOLIADA.PL - jest projektem
unikalnym, cyklicznym, systemowym i atrakcyjnym, zachęcającym dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na
zabawie z przewodnim przyrządem programu czyli piłką i przewodnią postacią fabularną, czyli Kangurem Przedszkoliada.pl.
Program jest odpowiedzią na potrzebę współczesnego świata, w tym potrzebę rozwoju zainteresowań ruchowych wśród
przedszkolaków oraz ich RODZICÓW, chcących zapewnić swoim dzieciom zdrowie teraz i w przyszłości oraz najlepsze
warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z
zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi
warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły sią korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym
samym, PRZEDSZKOLIADA.PL wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej, ucząc wszechstronnego rozwoju
ruchowego, w tym podstaw z zakresu piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej poprzez specjalnie dobraną formę
gier i zabaw z Kangurem jako przewodnią postacią PRZEDSZKOLIADA.PL.
Zajęcia „DRUŻYNA KANGURA” odbywają się na terenie placówki przedszkolnej.
Zajęcia odbywają się w terminie ustalonym z dyrekcją przedszkola. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
zajęć w przypadkach uzasadnionych, za zgodą dyrekcji przedszkola oraz PROMOTORA.
Zajęcia trwają 30-35 min, grupy maksymalnie dwunastoosobowe.
Zajęcia odbywają się w czasie trwania roku przedszkolnego, jak i w okresie wakacji na życzenie placówki.
PROMOTOR zapewnia osobę prowadzącą zajęcia (licencjonowany Instruktor PRZEDSZKOLIADA.PL), posiadającą uprawnienia
wymagane do prowadzenia zajęć rozrywki ruchowej z dziećmi w wieku przedszkolnym.
PROMOTOR zapewnia niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. RODZIC zobowiązuje się zapewnić DZIECKU na zajęcia strój
sportowy oraz obuwie sportowe.
Każde DZIECKO uczestniczące w zajęciach uzyskuje na koniec roku przedszkolnego dyplom ukończenia programu zajęć
„DRUŻYNA KANGURA”.
W przypadku odniesienia przez DZIECKO urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, DZIECKO powinno natychmiast zgłosić się
do INSTRUKTORA i poinformować go o swojej dolegliwości.
RODZIC oświadcza, że DZIECKO posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku odniesienia przez DZIECKO kontuzji/doznania uszczerbku na zdrowiu podczas zajęć, RODZIC nie będzie dochodził żadnego odszkodowania lub
zadośćuczynienia od PROMOTORA.
Terminy zajęć ustalane są z PLACÓWKĄ. W przypadku odwołania zajęć ́ z winy PROMOTORA, PROMOTOR zobowiązuje się ̨ do
przeprowadzenia zajęć ́ w innym terminie, zaakceptowanym przez dyrekcję PLACÓWKI.
W razie braku uczestnictwa DZIECKA w zajęciach, PROMOTOR może zapewnić możliwość odrobienia zajęć w innym terminie
i/lub miejscu. Zgłoszenie chęci odrobienia zajęć odbywa się poprzez dostarczenie przez RODZICA takiej informacji
PROMOTOROWI, nie później niż 7 dni od daty nieobecności DZIECKA na zajęciach. Zgłoszenie RODZIC wysyła mailem na
adres poczty elektronicznej PROMOTORA. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
PROMOTOR w razie braku możliwości realizacji programu zajęć na terenie PLACÓWKI z przyczyn niezależnych od
PROMOTORA (wojna, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie, zarządzenia władz państwowych), zapewni DZIECKU rozrywkę
ruchową online, poprzez dostarczenie RODZICOWI dostępu do takiej możliwości.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, a
PROMOTOR jest Administratorem Danych Osobowych pozyskanych do celów realizacji niniejszej umowy, zgodnie z polityką
prywatności PROMOTORA dostępną na www.przedszkoliada.pl, która określa informacje dotyczące zbierania, przetwarzania
u usuwania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez PROMOTORA.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych przez PROMOTORA.
RODZICOWI przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania

16. W każdej chwili RODZIC może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
wysyłając wiadomość e-mail na adres info@przedszkoliada.pl
17. Uwagi i skargi RODZIC może zgłaszać na adres info@przedszkoliada.pl. Odpowiedzi zostaną przekazane w ciągu 14 dni.
18. RODZIC wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku DZIECKA w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz
na kanałach komunikacji ogólnopolskiego systemu ruchowego dla dzieci w wieku przedszkolnym PRZEDSZKOLIADA.PL, w tym
filmów i zdjęć z udziałem DZIECKA w roli uczestnika PRZEDSZKOLIADA.PL.
19. RODZIC przyjmuje do wiadomości, że:
a) Wizerunek DZIECKA będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania
PRZEDSZKOLIADA.PL.
b) Wizerunek DZIECKA nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla DZIECKA lub naruszać w inny sposób dóbr
osobistych DZIECKA.
c) RODZIC ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na publikację wizerunku DZIECKA w formie pisemnej na
info@przedszkoliada.pl.
d) Niniejsza ZGODA dotyczy także właściciela i podmiotów działających w ramach PRZEDSZKOLIADA.PL, dostawców usług
świadczonych na rzecz PRZEDSZKOLIADA.PL w zakresie utrzymania i obsługi platformy Lang Lion i zapewniających
rozwiązania IT PRZEDSZKOLIADA.PL, agencjom realizującym na zlecenie Promotora i/lub właściciela marki
PRZEDSZKOLIADA.PL usługi marketingowe.
e) Niniejsza zgoda jest nieodpłatna.

