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§1
„Nami Kurabu“ – Japoński Klub Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu (zwany dalej „Klubem“) został
utworzony i jest prowadzony przez Fundację Przyjaźni Polsko-Japońskiej Nami (zwaną dalej
„Fundacją“) w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych dzieci i
młodzieży.
Zajęcia wakacyjne (zwane dalej „Zajęciami”) w Klubie są finansowane ze środków dotacji celowej
budżetu Gminy Wrocław.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 11-14 lat mieszkające we Wrocławiu lub uczęszczające
do wrocławskich szkół.
Do udziału w Zajęciach wymagane jest wypełnienie przez opiekuna prawnego uczestnika Zajęć
formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie w nim niniejszego regulaminu, a następnie
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Fundację.
Fundacja nie może odmówić udziału w Zajęciach z przyczyn innych niż brak miejsc, niespełnienie
wymagań formalnych opisanych wyżej, nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu w szczególności
w zakresie obowiązków uczestników zajęć opisanych niżej, a także czasowe obowiązywanie
ogólnokrajowych lub lokalnych ograniczeń formalno-prawnych w szczególności związanych
z epidemią COVID-19.
Kiedy to konieczne i możliwe Fundacja przygotowuje i ogłasza zastępcze formy Zajęć dostosowane
do ograniczeń epidemicznych.
Informacje o zmianach w programie lub formie Zajęć ogłaszane są na stronie http://kurabu.fundacjanami.pl/, a opiekunowie uczestników są dodatkowo informowani mailem na adres podany
w zgłoszeniu.
Zajęcia są prowadzone w siedzibie Fundacji przy ul. Przelot 7 we Wrocławiu (w lokalu na parterze
i przede wszystkim w ogrodzie).
Fundacja zapewnia prowadzenie zajęć przed kompetentne osoby a także organizuje i zapewnia
niezbędne wyposażenie, sprzęt i materiały.
Uczestnictwo w Zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.
§2

Do obowiązków uczestników Zajęć należy:
1. Przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Aktywny udział w Zajęciach oraz potwierdzanie obecności na liście obecności.
3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wobec samego siebie i innych uczestników Zajęć oraz osób
prowadzących Zajęcia.
4. Poszanowanie godności osobistej oraz kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami
zachowanie wobec współuczestników Zajęć oraz prowadzących Zajęcia
5. Wykonywanie poleceń prowadzacych Zajęcia, a także utrzymanie w należytym porządku
pomieszczeń, wyposażenia i ogrodu, w których Zajęcia są prowadzone oraz korzystanie z nich
zgodnie z przeznaczeniem i programem Zajęć.
§3
Do praw uczestników Zajęć należy:
1. Poszanowanie praw i godności osobistej uczestnika.
2. Bezpłatne uczestniczenie w Zajęciach zgodnie z potwierdzonym przez Fundację zgłoszeniem.
3. Korzystanie z pomieszczeń, sprzętu, ogrodu i materiałóww zakresie wynikającym z programu Zajęć.
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Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI,
z siedzibą we Wrocławiu,
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu niezbędnym do rejestracji i prowadzenia
zajęć na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
3) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również
wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
4) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach prowadzonych
przez Fundację NAMI i jeden rok po nich,
5) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
6) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 r.
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