REGULAMIN UDZIAŁU
W ZAJĘCIACH GRUP ARTYSTYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH
W RAMACH
PIOTRKOWSKIEJ FUNDACJI TALENTÓW

Piotrków Trybunalski, wrzesień 2019 r.

1

Rozdział I
Podstawowe pojęcia
§1

1. Niniejszy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu komfortu, opieki i bezpieczeństwa
uczęszczającym na zajęcia grup artystycznych oraz zasad współpracy między Fundacją
a Rodzicami/Opiekunami Prawnymi Dziecka.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1)

Fundacji – oznacza to Piotrkowską Fundację Talentów z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Okrzei 1C/13 , NIP 7712901625 , KRS 0000733469;

2)

Dziecko – oznacza to małoletniego nad którym Rodzice/Opiekunowie Prawni sprawują opieką
prawną i faktyczną;

3)

Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin;

4)

Rodzicu/Opiekunie prawnym – oznacza to osobę, która zgodnie z prawem sprawuje prawną
i faktyczna opiekę nad Dzieckiem.

Rozdział II
Postanowienia ogólne
§2

1. Fundacja organizuje zajęcia grup akrobatycznych i tanecznych (dalej: zajęcia grup artystycznych).
2. Fundacja organizuje zajęcia grup artystycznych i inne wydarzenia przy pomocy i zaangażowaniu kadry
Fundacji, tj. wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów (dalej: kadra Fundacji).
3. Fundacja organizuje i prowadzi zajęcia grup artystycznych zgodnie z grafikiem ustalonym przez
instruktorów każdej z grup artystycznych podawanym Rodzicom/Opiekunom Prawnym
na początku każdego roku szkolnego.
4. Warunkiem zapisania Dziecka na zajęcia grup artystycznych w danym roku szkolnym jest wypełnienie
i złożenie do Fundacji Karty Zapisu Dziecka. Karta Zapisu Dziecka podpisywana jest przez obydwoje
Rodziców/Opiekunów
Prawnych.
W
przypadku
gdy
tylko
jeden
z Rodziców/Opiekunów Prawnych podpisuje Kartę Zapisu Dziecka zobligowany on jest
do przedłożenia pełnomocnictwa drugiego Rodzica/Opiekuna Prawnego do zapisania Dziecka na
zajęcia grup artystycznych na dany rok szkolny. Treść pełnomocnictwa „Ja, …………….. nr PESEL
……………………, działając jako Rodzic/Opiekun Prawny Dziecka ……………… nr PESEL ……….oświadczam,
że wyrażam zgodę na zapisanie i udział mojego Dziecka w zajęciach grup artystycznych
prowadzonych przez Piotrkowską Fundację Talentów z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na rok
szkolny ……… . Udzielam Pani/Panu ………………… nr PESEL ……….. Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu
Dziecka do jego zapisania na w/w zajęcia w moim imieniu.”
5. Wyjątkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 4 może zostać przez Rodzica/Opiekuna
Prawnego przesłane mailem na adres Fundacji.
6. Jeżeli władzę rodzicielską czy opiekę nad Dzieckiem sprawuje tylko jeden Rodzic/Opiekun Prawny
składa on w tym zakresie Fundacji stosowne oświadczenie w formie pisemnej.
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7. Dziecko zostaje zapisane na zajęcia grup artystycznych i może na nie uczęszczać od dnia kiedy
obydwoje Rodzice/Opiekunowie Prawni wyrazili swoją zgodę na udział Dziecka na zajęciach grup
artystycznych poprzez złożenia podpisów pod Kartą Zapisu Dziecka bądź udzieloną
8. Zapisanie Dziecka na zajęcia grup artystycznych jest równoznaczne z zawarciem przez
Rodziców/Opiekunów Prawnych umowy z Fundacją na warunkach określonych postanowieniami
niniejszego Regulaminu, tym samym Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązują się przestrzegać jego
zapisy.
9. Liczba osób w danej grupie jest ograniczona. Fundacja może tworzyć listy rezerwowe.
W przypadku zwolnienia miejsca na liście podstawowej do grupy będzie dołączane Dziecko z listy
rezerwowej.
10. Rodzice/Opiekunowie Prawni zapisując Dziecko na zajęcia deklarują wybór grupy artystycznej,
na które zapisują Dziecko. Wybór dokonany przez Rodziców/Opiekunów Prawnych nie ma dla kadry
Fundacji wiążącego charakteru i tym samym nie jest ostateczny. O przyjęciu Dziecka do danej grupy
artystycznej decyduje kadra Fundacji mając na uwadze wiek Dziecka oraz umiejętności – decyzja
kadry Fundacji jest w tym względzie ostateczna.
11. Dziecko w trakcie trwania zajęć grup artystycznych w danym roku szkolnym może zostać, decyzją
kadry Fundacji, przeniesione z jednej grupy do drugiej.
12. Zajęcia grup artystycznych prowadzone są w Piotrkowie Trybunalskim.
13. Rodzice/Opiekunowie Prawni zapisując Dziecko na zajęcia grup artystycznych organizowanych
i prowadzonych przez Fundację zawierają z Fundacją umowę na warunkach zakreślonych niniejszym
Regulaminem w momencie złożenia przez nich Karty Zapisu Dziecka i przyjęcia Dziecka na zajęcia
przez Fundację co poświadczają własnoręcznym podpisem.
14. Zajęcia grup artystycznych są odpłatne.
15. Cel zajęć grup artystycznych:
1) zapewnienie uczestnikom odpowiednio zorganizowanego czasu wolnego od zajęć szkolnych,
2) podnoszenie poziomu kultury osobistej,
3) kształtowanie i rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz wzajemnej tolerancji i empatii,
4) wyrabianie odpowiedzialności, systematyczności, punktualności i poczucia obowiązku,
5) podnoszenie poczucia własnej wartości,
6) kształtowanie i rozwijanie tożsamości kulturowej,
7) rozwijanie oraz kształtowanie talentu tanecznego, muzycznego, gimnastycznego dzieci
i młodzieży poprzez: zajęcia taneczne i akrobatyczne dostosowane do wieku i możliwości
członków grup, naukę różnych technik tańca, uczestnictwo w występach, koncertach,
festiwalach, konkursach, warsztatach itp. W kraju i za granicą;
8) kształtowanie wrażliwości na różne dziedziny sztuk,
9) rozwijanie kreatywności.
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Rozdział III
Prawa i obowiązki Dziecka - Uczestnika Zajęć
Prawa Dziecka - Uczestnika Zajęć
§ 3.
Dziecko - Uczestnik Zajęć ma prawo:
1) uczestniczyć w dodatkowych warsztatach artystycznych organizowanych przez grupę,
2) uczestniczyć w koncertach i festiwalach w kraju i za granicą,
3) uczestniczyć w letnich i zimowych wyjazdach wypoczynkowych,
4) wysuwać propozycje, wnioski i zażalenia do kadry artystycznej grupy.
Obowiązki Dziecka - Uczestnika Zajęć
§ 4.
Dziecko – Uczestnik Zajęć ma obowiązek:
1) regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
2) brać udział w festiwalach, koncertach, planowanych warsztatach artystycznych oraz
imprezach okolicznościowych,
3) świadomie i z zaangażowaniem pracować nad rozwijaniem swoich umiejętności tanecznych
i akrobatycznych,
4) punktualnie stawiać się na zajęcia,
5) przynosić odpowiedni strój do prób, tj. odzież sportową nie krępującą ruchów oraz obuwie
wskazane przez kadrę artystyczną,
6) szanować i chronić przed uszkodzeniem kostiumy sceniczne i rekwizyty,
7) utrzymywać w czystości miejsce, gdzie organizowane są zajęcia,
8) angażować się w życie grupy,
9) wykazywać się kulturą osobistą wobec instruktorów, rodziców oraz koleżanek i kolegów,
10) godnie reprezentować zespół i wartości w nim preferowane.

Rozdział IV
Organizacja zajęć i bezpieczeństwo
§ 5.
1. Dziecko przed i po zajęciach grupy artystycznej, do której uczęszcza, pozostaje pod opieką
Rodzica/Opiekuna Prawnego. Fundacja i jej kadra nie ponosi odpowiedzialności
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za Dziecko pozostawione bez opieki przed i po zakończeniu zajęć grupy artystycznej,
do której uczęszcza i szkody przez nie wyrządzone w tym czasie.
2. Dziecko pozostaje pod opieką kadry Fundacji w trakcie trwania zajęć grupy artystycznej
do której uczęszcza i w tym czasie stosuje się do jej poleceń.
3. Ze względów bezpieczeństwa Dziecko nie może podczas zajęć grupy artystycznej,
jak również wszelkich koncertów, konkursów, w których uczestniczy, nosić biżuterii,
w tym kolczyków, łańcuszków, pierścionków, obrączek, bransoletek, okularów, zegarków oraz
innych przedmiotów potencjalnie zagrażających jego bezpieczeństwu.
4. Rodzice/Opiekunowie Prawni przyjmują do wiadomości, że zajęcia grup artystycznych
obciążone są dużą urazowością i Dziecko może nabawić się kontuzji uczestnicząc w zajęciach
grup artystycznych. Rodzice/Opiekunowie Prawni zapewniają ważne ubezpieczenie NNW
Dziecku obejmujące swym zakresem zajęcia grup artystycznych. NNW podczas wyjazdów na
konkursy, koncerty zapewnia Fundacja.
5. Przebywanie Dzieci w salach gimnastycznych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą
instruktora.
6. W trakcie zajęć grupy artystycznej na sali gimnastycznej nie mogą przebywać osoby trzecie
niebędące uczestnikami danej grupy artystycznej, chyba że instruktor wyrazi na to zgodę.
7. Rodzice/Opiekunowie Prawni przed złożeniem do Fundacji Karty Zapisu Dziecka powinni
skonsultować się z lekarzem Dziecka i ustalić czy stan jego zdrowia pozwala mu na wzięcie
udziału w zajęciach grup artystycznych. Rodzice/Opiekunowie Prawni składają Fundacji
pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
Fundacja i jej kadra nie ponosi odpowiedzialności za skutki udziału w zajęciach grup
artystycznych Dziecka, które nie zostało przed zajęciami skonsultowane z lekarzem bądź
Rodzic/Opiekun Prawny zataił informację o stanie jego zdrowia lub przeciwwskazaniach
zdrowotnych.
8. W razie niewłaściwego zachowania Dziecka podczas zajęć grupy artystycznej, w tym
zachowania zagrażającemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników
zajęć lub zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć, kadra Fundacji
ma prawo do wyciągnięcia wobec Dziecka konsekwencji obejmujących wykluczenie
z wykonywania wybranych ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danych zajęciach włącznie
z prawem usunięcia z zajęć o czym Rodzice/Opiekunowie Prawni są niezwłocznie
informowani. W takim przypadku nie przysługuje zwrot uiszczonej przez
Rodziców/Opiekunów Prawnych opłaty za zajęcia.
9. Kadra Fundacji nie może podawać Dziecku żadnych leków. W przypadku nieszczęśliwego
wypadku podczas zajęć grup artystycznych kadra Fundacji bez zbędnej zwłoki wzywa
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odpowiednie służby i informuje o tym Rodziców/Opiekunów Prawnych dziecka, którego
zdarzenie dotyczy.
10. Fundacja i jego kadra nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, gotówkę,
karty płatnicze, telefony komórkowe oraz inne przedmioty i dokumenty pozostawione
w obrębie obiektu, w którym są organizowane zajęcia grup artystycznych.
11. Wszystkie ważne sprawy dotyczące Dziecka będą przekazywane
Rodzicom/Opiekunom Prawnym z poszanowaniem prawa do prywatności.

bezpośrednio

12. Nieobecność Dziecka na zajęciach może być spowodowana chorobą lub usprawiedliwionym
wypadkiem losowym. Nieusprawiedliwione nieobecności Dziecka na zajęciach grupy
artystycznej mogą spowodować wyłączenie go z uczestnictwa w repertuarze
tanecznym/akrobatycznym oraz planowanych występach artystycznych.
13. Fundacja ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić ich termin jednorazowo lub na stałe,
gdy wymagają tego zmiany organizacyjne, o czym poinformuje za pośrednictwem strony
internetowej, tablicy ogłoszeń, mailowo lub telefonicznie, w tym SMS-em bądź osobiście
każdego z Rodziców/Opiekunów Prawnych.
14. Wszelkie informacje dotyczące działalności grup artystycznych
będą zamieszczane
na stronie internetowej Fundacji, tablicy ogłoszeń, na profilu FB Fundacji bądź podawane
osobiście, mailem lub telefonicznie.
15. W przypadku gdyby, z przyczyn leżących po stronie Fundacji, zaplanowane zajęcia grupy
artystycznej, do której uczęszcza Dziecko nie odbyły się, Fundacja, jak tylko będzie
to możliwe przeprowadzi zajęcia w innym, uzgodnionym z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi
terminie.
16. Fundacja nie wyraża zgody na rejestrowanie zajęć czy pojedynczych układów
choreograficznych przez Dziecko bądź Rodziców/Opiekunów Prawnych. Fundacja zabrania
wykorzystywania przez Dziecko bądź Rodziców/Opiekunów Prawnych kostiumów, rekwizytów
bądź układów choreograficznych wyuczonych przez Dziecko podczas zajęć grup artystycznych.
Kostiumy i układy choreograficzne objęte są prawami autorskimi.

Rozdział V
Opłaty zasady ich uiszczania i zwolnień
§6.
1. Warunkiem uczestnictwa Dziecka w zajęciach grupy artystycznej jest regularne uiszczanie opłaty,
o której mowa poniżej.
2. Rodzice/opiekunowie Prawni uiszczają za zajęcia grupy artystycznej stałą opłatę miesięczną,
której wysokość ustalana jest przez Fundację przed naborem w danym roku szkolnym i podawana
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Rodzicom/Opiekunom Prawnym do wiadomości. Złożenie Karty Zapisu Dziecka na zajęcia grupy
artystycznej jest równoznaczne z akceptacją podanej przez Fundację wysokości opłaty za zajęcia grup
artystycznych.
3. Zmiana w ciągu roku szkolnego opłaty, o której mowa w ust. 2, na wyższą może mieć miejsce
w przypadku nieprzewidzianych i niezależnych od Fundacji wzrostu kosztów prowadzenia zajęć
artystycznych. O zmianie opłaty, o której mowa w ust. 2 Rodzice/Opiekunowi Prawni będą
informowani z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Opłatę Rodzice/Opiekunowie Prawni uiszczają przelewem z góry za dany miesiąc do 10-tego dnia
każdego miesiąca na rachunek bankowy Fundacji o nr 84 1140 2004 0000 3602 7771 0139 wpisując
jako Odbiorcę przelewu PIOTRKOWSKA FUNDACJA TALENTÓW, z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. St. Okrzei 1 C/13 oraz podając w tytule przelewu: rodzaj zajęć, w których
Dziecko uczestniczy, imię i nazwisko Dziecka, miesiąc za który wnoszona jest opłata.
5. W wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 nie są wliczone opłaty za wyjazdy na konkursy, festiwale,
koncerty, warsztaty itp. Opłaty za w/w Fundacja pobiera odrębnie ustalając jej wysokość
z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi.
6. Rodzice/Opiekunowie Prawni nie mogą samodzielnie pomniejszać opłaty, o której mowa w ust. 2
w związku z nieobecnościami Dziecka. W przypadkach nadzwyczajnych (np. długotrwała choroba,
nieobecności spowodowane czynnikami niezależnymi od Rodziców/Opiekunów Prawnych
albo sytuacją życiową rodziny Dziecka) Fundacja może zwolnić Rodziców/Opiekunów Prawnych
z opłaty, o której mowa w ust. 2 bądź ust. 5 całkowicie lub częściowo. W przypadku zaistnienia jednej
z w/w sytuacji Rodzice/Opiekunowie Prawni składają na piśmie do Fundacji umotywowany wniosek
o całkowite bądź częściowe zwolnienie z opłat z opisem sytuacji na jaką się powołują.
Przed rozpatrzeniem wniosku Zarząd Fundacji może wezwać do udokumentowania sytuacji opisanej
we wniosku.

Rozdział VI
Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
§7.
1. Przetwarzanie
danych
osobowych
przez
Fundację
odbywa
się
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO).
2. Fundacja na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuje, że:
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka
jest Piotrkowska Fundacja Talentów z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Okrzei
1C/13 , NIP 7712901625 , KRS 0000733469;
2) Fundacja nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. Z Fundacją w sprawie Pani/Pana danych
osobowych bądź danych osobowych Pani/Pana Dziecka można kontaktować się pod adresem
e-mail: piotrkowskafundacjatalentow@gmail.com Pani/Pana dane osobowe oraz dane
osobowe Pani/Pana Dziecka będą przetwarzane w celu:
a) naboru (rekrutacji) do grup zajęć artystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
b) realizacji zajęć grup artystycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO RODO w związku
z zawarciem z Fundacją umowy,
c) wywiązania się przez Fundację z ciążących na niej obowiązków prawno-podatkowych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,
d) podmiotom udzielającym Dziecku pomocy w związku z wystąpieniem nieszczęśliwego
wypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO,
e) zawarcia umowy ubezpieczenia Dziecka podczas wyjazdów/konkursów etc. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
f) (jeżeli dotyczy) w celu rozliczenia udzielonego Pani/Panu wsparcia w postaci
dofinansowania udziału w zajęciach grup artystycznych bądź wyjazdach/konkursach etc.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
g) promocji Fundacji i jej działalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
h) (jedynie w przypadku wyrażenia zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku
Dziecka) promocji Dziecka, jego osiągnięć, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
3) Podanie przez Pana/Panią Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka,
za wyjątkiem wizerunku Dziecka, jest warunkiem udziału Dziecka w rekrutacji
na zajęcia i jego przyjęcia do grup artystycznych. Zgoda na przetwarzanie wizerunku Dziecka
udzielana jest przez Rodzica/Opiekuna Prawnego dobrowolnie – nie wyrażenie zgody
nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji dla Dziecka co do udziału w rekrutacji
lub zajęciach grup artystycznych, jednakże Dziecko i jego osiągnięcia nie będą przez Fundację
promowane.
4) Odbiorcą Pana/Pani oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka mogą być:
a) podmioty świadczące obsługę księgową na rzecz Fundacji,
b) podmioty dotujące (finansujące) ze środków publicznych udział Pana/Pani Dziecka
w zajęciach grup artystycznych na mocy zawartej przez Fundację z tym podmiotem umowy
o dofinansowanie w/w zajęć,
c) podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi IT,
d) podmioty świadczące na rzecz Fundacji obsługę prawną.
5) Pani/Pana dane osobowe ani dane osobowe Pani/Pana Dziecka nie będą przekazywane
do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
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6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka będą przetwarzane przez
okres rekrutacji lub udziału w zajęciach grup artystycznych, a po jego zakończeniu przez okres
przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych w zależności, które z tych zdarzeń
nastąpi później. Wizerunek Dziecka przetwarzany przez Fundację na podstawie zgody
Rodzica/Opiekuna Prawnego będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonała Fundacja na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani/Pana Dziecka, prawo
ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do żądania
usunięcia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku.
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Fundację Pani/Pana danych osobowych bądź
danych osobowych Pana/Pani Dziecka narusza przepisy RODO.
9) Fundacja nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych,
w tym również nie dokonuje profilowania.
3.

Rodzic/Opiekun Prawny w osobnym oświadczeniu może wyrazić bądź nie wyrazić zgody
na przetwarzanie wizerunku Dziecka.

4.

Rodzice/Opiekunowi Prawni zobowiązani są do informowania Fundacji o wszelkich zmianach
przekazanych Fundacji danych osobowych.

Rozdział VII
Rezygnacja z zajęć
§8.

1. Rodzice/Opiekunowie Prawni mogą w każdej chwili rozwiązać zawartą z Fundacją umowę,
tj. zrezygnować z udziału Dziecka w zajęciach grupy artystycznej. Aby rezygnacja Rodzica/Opiekuna
prawnego była skuteczna Rodzic/Opiekun prawny składa Fundacji stosowne oświadczenie.
Oświadczenie Rodzice/Opiekunowie Prawni składają w postaci pisemnej osobiście bądź za
pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres siedziby Fundacji lub maila na adres:
piotrkowskafundacjatalentow@gmail.com
2. Fundacja może rozwiązać z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi zawartą umowę bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) zalegania z opłatami, o których mowa w §6 ust. 2 powyżej jednego pełnego okresu płatności po
uprzednim wezwaniu Rodziców/Opiekunów Prawnych do ich uregulowania i wyznaczeniu im
dodatkowego terminu na uregulowanie zaległych opłat,
2) nieobecności Dziecka trwającej dłużej niż jeden miesiąc, nie zgłoszenia Fundacji tego faktu przez
Rodziców/Opiekunów Prawnych,
3) w przypadku zatajenia przez Rodziców/Opiekunów Prawnych informacji o stanie zdrowia Dziecka,
które wyklucza udział Dziecka w zajęciach grup artystycznych.
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3. Rozwiązanie umowy przez Fundację z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 może nastąpić nie
wcześniej niż po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Fundację czasu
na uregulowanie zaległych opłat bądź złożenia stosownych wyjaśnień. Oświadczenie o rozwiązaniu
umowy Fundacja przesyła na adres korespondencyjny wskazany przeze Rodziców/Opiekunów
Prawnych.
4. Stała opłata miesięczna naliczana jest przez Fundację do dnia rozwiązania zawartej z Fundacją
umowy. Rodzice/Opiekunowie Prawni są zobligowani do jej uiszczenia.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.
5.

§9.
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie roku szkolnego.
Zmienioną treść Regulaminu Fundacja niezwłocznie podaje do wiadomości Rodziców/Opiekunów
Prawnych poprzez zamieszczenie stosownej wiadomości na stronie internetowej Fundacji oraz
w miejscu prowadzenia zajęć na tablicy ogłoszeń.
Nowa treść Regulaminu zmienionego zgodnie z ust. 1 obowiązywać będzie po upływie miesiąca
od dnia podania Regulaminu do publicznej wiadomości.
Od nowego roku szkolnego może obowiązywać nowy Regulamin o czym Fundacja informuje
zainteresowanych przed zapisem Dziecka na zajęcia grup artystycznych.
Wszelkie spory wynikłe na te realizacji postanowień niniejszego Regulaminu Fundacja deklaruje
rozwiązywać w sposób polubowny.
Regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji uchwałą nr 1/09/2019 w dniu 01.09. 2019 r.

Zarząd Fundacji
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