REGULAMIN PROGRAMU ZAJĘĆ ROZRYWKI RUCHOWEJ „DRUŻYNA KANGURA”
ORGANIZATOREM zajęć pod ogólnym tytułem „DRUŻYNA KANGURA” w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki
ruchowej „PRZEDSZKOLIADA.PL” jest promotor lokalny PRZEDSZKOLIADA.PL:
Jacek Walicki MISTERYO
ul. Płocka 17/21
02-796 WARSZAWA
NIP 951-228-76-18
Tel: (+48) 507 120 895
jwalicki@przedszkoliada.pl

1.

Adresatami programu „DRUŻYNA KANGURA” w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej
PRZEDSZKOLIADA.PL są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

2.

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.

3.

Zajęcia „DRUŻYNA KANGURA” odbywają się na terenie placówki przedszkolnej.

4.

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.

5.

Zajęcia trwają 30-35 min, grupy maksymalnie dwunastoosobowe.

6.

Zajęcia odbywają się w czasie trwania roku przedszkolnego, jak i w okresie wakacji na życzenie placówki.

7.

PROMOTOR zapewnia osobę prowadzącą zajęcia (Instruktor PRZEDSZKOLIADA.PL), posiadającą wszelkie
uprawnienia wymagane do prowadzenia zajęć rozrywki ruchowej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

8.

PROMOTOR zapewnia niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. Uczestników obowiązuje podczas zajęć strój
sportowy oraz obuwie sportowe.

9.

Każde dziecko uczestniczące w zajęciach uzyskuje na koniec roku przedszkolnego dyplom ukończenia programu
zajęć „DRUŻYNA KANGURA”.

10. RODZIC jest zobowiązany do poinformowania PROMOTORA przed przystąpieniem dziecka do zajęć o wszelkich
schorzeniach i dolegliwościach dziecka (w tym chorobach przewlekłych) mogących mieć wpływ na udział dziecka w
zajęciach. Brak takiej informacji ze strony RODZICA równoznaczny jest, iż dziecko nie posiada żadnych
przeciwskazań do udziału DZIECKA w zajęciach.
11. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się
do INSTRUKTORA i poinformować go o swojej dolegliwości.

12. W przypadku odniesienia kontuzji lub urazu przez dziecko podczas udziału w zajęciach, rodzic / opiekun dziecka nie
będzie dochodzić żadnego odszkodowania lub zadośćuczynienia od organizatora.
13. Rodzic / opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko na mieniu lub zdrowiu innych osób
biorących udział w zajęciach.
14. PROMOTOR zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka na zajęcia bez podania przyczyny.
15. W przypadku odwołania zajęć z winy PROMOTORA, PROMOTOR zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w
innym terminie, zaakceptowanym przez dyrekcję przedszkola.
16. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od PROMOTORA (na czele z decyzją PLACÓWKI, strajkami,
klęskami żywiołowymi, działaniami władz Państwowych), opłata miesięczna nie ulega zmianie.
17. Rodzic otrzymuje od PROMOTORA login i hasło do platformy www.przedszkoliada.langlion.com, na której po
zalogowaniu może:
a.

Sprawdzić obecność dziecka na zajęciach,

b.

Skontaktować się z PROMOTOREM,

c.

Dokonać płatności za zajęcia,

d.

Dokonać działań na danych osobowych, w tym sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia,
jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

18. Płatności za zajęcia Rodzic może dokonywać przelewem na numer konta wskazany w umowie, bądź za
pośrednictwem platformy www.przedszkoliada.langlion.com.
19. Obsługę i bezpieczeństwo transakcji za pośrednictwem platformy LangLion gwarantuje PayU SA, z siedzibą w
Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182.
20. Dane osobowe dziecka i rodzica są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z RODO. Administratorem Twoich Danych osobowych jest: Jacek Walicki MISTERYO z siedzibą przy ul.
Płockiej 17/21, 02-796 w Warszawie.
21. Prawo do przetwarzania danych posiadają ponadto: SYSKO z siedzibą przy ul. Bronisławy 22, 93-308 w Łodzi i
PRIMEON Sp. z o.o., ul. Słowicza 43, 02-170 Warszawa.
22. Dane osobowe dziecka są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z rodzicem umowy. Dane osobowe
rodzica są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, jak i w celach informacyjnych oraz marketingowych
produktów i usług w ramach systemu rozrywki ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL.
23. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres maksymalnie 5 lat od daty zakończenia umowy.
24. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych przez
PROMOTORA.
25. Uwagi, reklamacje i skargi Rodzic może zgłaszać na adres email info@przedszkoliada.pl. Reklamacje zostaną
rozpatrzone w ciągu 14 dni, a odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na wskazany w korespondencji adres
email zgłaszającego.

