
 
 
 

REGULAMIN ZIMOWEGO KURSU JĘZYKOWO-INTEGRACYJNEGO  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
§ 1. Zasady ogólne 

1. Kurs jest organizowany przez Fundację Ukraina, w siedzibie fundacji – ul. Ruska 46a, Wrocław, piętro 1. 
2. Kurs realizowany jest we współpracy  z Gminą Wrocław. 
3. Kurs jest organizowany w dniach 28.01-01.02 oraz 04.02-08.02 2019 roku. 
4. Kurs trwa 5 dni, po 4 godziny dziennie. 
5. Uczestnikami kursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa przez                 

rodziców lub opiekunów prawnych poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie          
www.fundacjaukraina.eu/kurs oraz dostarczą oświadczenie (podpisane przez rodzica/opiekuna), a także spełnią          
kryteria kwalifikacyjne. 

6. Za nieprzestrzeganie przez uczestników regulaminu kursu i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność             
finansową ponoszą Rodzice/ Opiekunowie prawni.  

7. W trakcie trwania kursu zostaną przeprowadzone integracyjne zajęcia nauki języka polskiego po cztery godziny              
dziennie w grupach min. 5 i max. 8 osobowych.  

8. Tematyka zajęć z języka polskiego będzie ustalona przez lektorów oraz dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży                
szkolnej. 

9. Kryteria kwalifikacji uczestników do udziału w kursie: 
a. Spełnienie warunków formalnych w ramach rejestracji.  
b. Spełniania kryterium wiekowego. 
c. Kurs dedykowany jest w szczególności osobom nowo przybyłym do Wrocławia nie znających języka polskiego  
d. Preferowana znajomość języka angielskiego. 
e. Pierwszeństwo mają uczniowie rozpoczynający naukę w polskiej szkole w roku szkolnym 2018/2019; 

10. Organizatorzy dokonują kwalifikacji uczestników.  
11. Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora danych osobowych  

wyłącznie celach rekrutacyjnych, statystycznych, sprawozdawczych i prawidłowej realizacji kursu. Dane osobowe           
będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i               
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

12. Umieszczenie wizerunku uczestników konkursu na stronie internetowej lub/i mediach społecznościowych przez           
Organizatora wymaga zgody Rodzica lub Opiekuna prawnego. 
 

§ 2. Organizacja kursu 
1. Odpowiedzialnym za organizację kursu będzie koordynator, wskazany przez Organizatora. 
2. Koordynator jest osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg kursu. 
3. Za przygotowanie i prowadzenie programu merytorycznego odpowiadają lektorzy. 
4. Lektorzy posiadają uprawnienia do nauczania języka polskiego jako języka obcego  
5. Kurs ma charakter ciągły, nie ma tzw. „czasu wolnego” dla jego uczestników, poza krótkimi przerwami 

relaksacyjnymi. 
 

§ 3. Główne zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczestnikami podczas kurs 
1. Opiekę nad uczestnikami biorącymi udział w kursie sprawuje koordynator i lektorzy. 
2. Uczestnicy zostaną objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przez rozpoczęciem zajęć i po ich             

zakończeniu. 
4. Uczestnicy kursu w wieku 7-11 lat powinni być przyprowadzani na zajęcia i odbierani po zajęciach przez 

Rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną. 
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych, w szczególności za             
telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich eksploatację przez innych             
uczestników kursu. 

 
 
 

§ 4. Ramowy regulamin kursu i obowiązki jego uczestników 
1. Podstawowym celem kursu jest realizacja celów dydaktycznych i integracyjnych . 
2. Na początku kursu określone zostaną zasady dobrej współpracy w przyjaznej i życzliwej atmosferze. 
3. Uczestników obowiązuje stosowanie się do przedstawionych i przyjętych zasad. 
4. Każdy uczestnik kursu  oraz rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do: 

a. Zapoznania się z zasadami regulaminu kursu. 
b. Zapoznania się i przestrzegania harmonogramem kursu. 
c. Informowania opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach problemowych. 
d. Zgłaszani opiekunowi kursu wszelkie objawy złego samopoczucia. 

5. W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu, organizator może odmówić uczestnikowi dalszego            
udziału w kursie, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/prawny opiekun w celu natychmiastowego             
odebrania dziecka  z kursu.  

6. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do czternastu dni po zakończeniu kursu. 
 

§ 5. Finansowanie kursu  
1. Uczestnicy finansują udział w kursie w wysokości 100 zł od osoby, płatne po otrzymaniu informacji o kwalifikacji do                  

kursu na rachunek bankowy Organizatora. Wpłata jest przeznaczana na m.in. na dofinansowanie            
poczęstunku/wyżywienia dla uczestników podczas kursu. 

2. Wpłata za udział w kursie jest bezzwrotna, niezależnie od rezygnacji bądź przedterminowego zakończenia udziału  w 
kursie. 

 
§ 6 Klauzula informacyjna RODO 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ukraina z siedzibą we Wrocławiu (50-079), przy ul. 

Ruskiej 46A/201, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463960, NIP: 8982203920 
2. Szczegółowe informację na temat ochrony danych osobowych znajdują się na stronie www.fundacjaukraina.eu/rodo/  
3. Fundacja Ukraina udostępnia następujące kanały komunikacji:  

forma pisemna - adres: Fundacja Ukraina, ul. Ruska 46A/201, 50-079 Wrocław  
poczta elektroniczna - adres email: iod@fundacjaukraina.eu 
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