
 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ 
POZALEKCYJNYCH CEEiRJ 

 

 

§1 

ORGANIZATOR 

Podmiotem odpowiedzialnym, za realizację zajęć jest: Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior  

- Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku, którego siedziba mieści się w Szczecinku, przy ul. Mickiewicza 2, 

zwanym dalej: Organizatorem. 

 

 

§2 

CEL ZAJĘĆ 

Proponowane zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Szczecineckiego. Celem zajęć jest 

umożliwienie Uczestnikom rozwijania pasji oraz zgłębianie wiedzy, a także spędzanie wolnego czasu: 

bezpiecznie, aktywnie i pożytecznie. 

 

 

§3 

ZGŁOSZENIA 

Aby wziąć udział w zajęciach należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy pod adres: 

sekretariat@eco.szczecinek.pl. 

1. Formularze można nadsyłać drogą mailową lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, pod warunkiem nadesłania wraz  

z formularzem zgłoszeniowym podpisanej (skan) zgody rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział 

dziecka w zajęciach. Można także dostarczyć ją osobiście - najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 

3. O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach decyduje kolejność wpływu formularzy zgłoszeniowych. 

Organizator poinformuje każdego z Uczestników telefonicznie lub mailowo o fakcie zakwalifikowania 

go do udziału w zajęciach. 

4. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

a. udział w zajęciach na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 

b. przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestników zajęć w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia wszelkich działań, związanych z rekrutacją i realizacją zajęć (zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi 

zmianami),  

c. rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora, w dowolnej formie oraz bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych bez wynagrodzenia. 

 



 

§4 

ZAJĘCIA 

1. Zajęcia odbywają się od września do czerwca w roku szkolnym 2022/2023. Wznowienie zajęć nastąpi 

po letniej przerwie wakacyjnej we wrześniu 2023 roku. 

2. Zajęcia realizowane będą w salach Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior  

w Szczecinku ul. Mickiewicza 2, na wodach jeziora Trzesiecko, w szczecineckim Parku Miejskim oraz 

miejscach docelowych, planowanych wycieczek. Do dyspozycji Uczestników zajęć oddane zostaną 

także obiekty sportowe: basen, korty, hale sportowe, siłownia, ścianka wspinaczkowa itp. 

3. O czasie, miejscu, tematyce i szczegółach zajęć poinformujemy na naszej stronie internetowej: 

www.eco.szczecinek.pl. 

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Informacja o kosztach wycieczek i innych atrakcji zostanie 

przekazana każdorazowo Uczestnikom zajęć, a także pojawi się na stronie internetowej Organizatora. 

5. Organizator zapewnia bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników, podczas trwania zajęć.  

W przypadku szkód, wyrządzonych przez niepełnoletniego Uczestnika odpowiedzialność ponoszą 

rodzice lub opiekunowie prawni. Uczestnicy pełnoletni biorą na siebie pełną odpowiedzialność 

cywilno-prawną przez cały czas trwania zajęć. 

6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega 

sobie prawo do wykluczenia go z udziału w zajęciach. Może to nastąpić w dowolnym momencie. 

Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna. 

 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: tematu, terminu oraz miejsca zajęć, a także do ich 

odwołania w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani  

z wyprzedzeniem. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących realizacji zajęć oraz postanowień niniejszego 

Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji obowiązujących zasad  

i warunków. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć, 

spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub 

okolicznościami, których nie można było uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów. 

4. We wszystkich sprawach, nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne, obowiązujące przepisy prawa. 


