
REGULAMIN 

uczestnictwa w zajęciach Lato’22 z Formatami 
w sierpniu 2022 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem zajęć w pracowniach artystycznych jest Wrocławski Klub Formaty mieszczący się 
przy ul. Samborskiej 3-5, 54-615 Wrocław. 

2. W ramach wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury WKF prowadzi 
zajęcia artystyczne indywidualne i grupowe (z podziałem na kategorie wiekowe). 

3. Aktualna oferta zajęć pracowni artystycznych znajduje się na stronie www.wkformaty.pl, 
w bieżących drukowanych materiałach informacyjnych (plakaty, ulotki, kalendarium) dostępnych 
m. in. w siedzibie WKF oraz pod numerem telefonu 71 789 33 20. 

 

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez WKF jest: 

1. Wypełnienie, podpisanie i dostarczenie deklaracji uczestnika zajęć (dostępna do pobrania na 
stronie WKF) – w przypadku osób niepełnoletnich deklarację wypełnia rodzic/opiekun prawny. 

2. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. 

3. Uiszczenie opłaty za zajęcia zgodnej z aktualnym cennikiem WKF. 

4. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących podczas 
każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć. 

5. WKF zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje telefonicznie, mailowo 
lub osobiście uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć oraz przez 
wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie WKF i na stronie internetowej WKF.  

 

III. Płatności za zajęcia, nieobecności, odwoływanie i odpracowywanie zajęć. Karnet. 

1. Zasady ogólne 

a. Zajęcia wakacyjne Lato’22 w Formatach prowadzone są odpłatnie. Wysokość odpłatności za 

zajęcia wynosi odpowiednio: 

Zajęcia muzyczno-ruchowe – 140 zł / karnet (4 zajęcia: 04.08., 11.08., 18.08., 25.08.) 

Zajęcia Pilates dla dorosłych – TRZY opcje karnetu: 

- 150 zł / karnet WTOREK (5 zajęć: 02.08., 09.08., 16.08., 23.08. i 30.08.) 

- 120 zł / karnet CZWARTEK (4 zajęcia: 04.08., 11.08., 18.08., 25.08.) 

- 225 zł / karnet SIERPIEŃ (9 zajęć w sierpniu, wtorek i czwartek) 

b. Płatność za zajęcia dokonywana jest z góry przed każdymi zajęciami lub z góry za wszystkie 

zajęcia.  

c. Każdy uczestnik zobowiązany jest do okazania instruktorowi dowodu wpłaty za zajęcia: 

- potwierdzenia przelewu. 

d. Jeżeli wpłata za zajęcia nie zostanie dokonana w wyznaczonym powyżej terminie uczestnik nie 

zostanie dopuszczony do kolejnych zajęć. 



e. Płatność za udział w zajęciach może być dokonywana: 

- przelewem na konto WKF nr PKO Bank Polski 70 1020 5226 0000 6302 0417 1708, najpóźniej 

jeden dzień roboczy przed terminem pierwszych zajęć kolejnego okresu płatności. W tytule 

przelewu koniecznie proszę podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, miesiąc, 

którego dotyczy opłata. 

f. Na prośbę uczestnika może być wydany rachunek z tytułu uczestnictwa w zajęciach. 

g. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia go do zwrotu dokonanej opłaty. 

Nieobecność traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć. 

h. W wyjątkowych przypadkach: 

- absencja na zajęciach indywidualnych do 2 tygodni, wynikająca ze zdarzenia losowego, 

skutkującego udokumentowanym pobytem w szpitalu – ubieganie się o zwrot kosztów 

możliwe jest wyłącznie poprzez przedłożenie dokumentacji lekarskiej oraz w przypadku zgody 

Dyrektora WKF i Instruktora prowadzącego zajęcia. 

i. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. 

j. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może wprowadzić zastępstwo. Jeżeli zajęcia nie 

odbędą się z winy prowadzącego – jest on zobowiązany do odrobienia ich w innym, 

wyznaczonym terminie. 

 

2. Zniżki 

a. W celu wykorzystania zniżki NASZ WROCŁAW przy płatności przelewem, należy uiścić opłatę z 
naliczoną zniżką 30% i dopisać numer aktywnej karty w tytule przelewu. 

 

IV. Dodatkowe informacje 

1. Zabrania się wstępu na teren obiektu WKF osobom, które: 

a. w przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub nosicielem 
koronawirusa,  

b. w przeciągu ostatnich 14 dni przebywały zagranicą,  
c. w przeciągu ostatnich 3 dni miały podwyższoną temperaturę,  
d. w danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: kaszel, duszności, bóle mięśni, 

przemęczenie organizmu. 
 

2. W przypadku zaobserwowania u osoby przebywającej na terenie WKF symptomów uznawanych 
za objawy zakażenia SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 (zgodne z informacjami na stronie 
www.gis.gov.pl) należy to niezwłocznie zgłosić pracownikowi WKF. 

 

3. Pracownik WKF wraz z osobą, u której zaobserwowano symptomy uznawane za objawy zakażenia 
SARS -CoV-2 lub choroby COVID-19 (zgodne z informacjami na stronie www.gis.gov.pl) udaje się 
w sposób bezpieczny do wyznaczonego punktu medycznego zlokalizowanego przy jednym z wyjść 
ewakuacyjnych.  

 

4. Pracownik WKF  ma prawo przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia i samopoczucia osoby, 
u której zaobserwowano symptomy uznawane za objawy zakażenia SARS -CoV-2 lub choroby 
COVID-19 wraz z pomiarem temperatury ciała. 

 
5. WKF wykorzystuje i przetwarza dane osobowe, zdjęcia i nagrania muzyczne oraz  filmowe  

w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Klubu. Pełnoletni uczestnicy 
oraz prawni opiekunowie uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez WKF 



wypełniają oświadczenie o wyrażeniu, bądź nie wyrażeniu zgody na wykorzystywanie zdjęć i 
nagrań muzycznych oraz filmowych z udziałem uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Każdy instruktor prowadzący zajęcia w WKF zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania 
zasad wprowadzonych niniejszym regulaminem. 

7. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Dyrektor WKF. 

 

V. Dane osobowe 

1. W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i 
opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w 
zajęciach, rozliczeniem udziału w zajęciach, jak również w celach sprawozdawczych, 
marketingowych.  
 

2. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
jak również instruktorom w zakresie niezbędnym do realizacji kursów. Przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich 
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. 
 

3. Zapisując się na zajęcia oraz uczestnicząc w nich, Uczestnik przyjmuje do wiadomości:  
a. Dane Administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane  Państwa dane osobowe jest Wrocławski Klub Formaty z siedzibą przy ul. 
Samborskiej 3-5, Wrocław 
 

b. Inspektor Ochrony Danych 
W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (dalej „IOD”)  Natalią Miłostan pod adresem email:iod@wkformaty; pod 
numerem telefonu 697310309.; lub pisemnie na adres Adminstratora danych z dopiskiem 
Inspektor. 
 

c. Dane kontaktowe 
Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Państwa 
danych osobowych w WKF, prosimy o kontakt z nami pod adresem mailowym: 
ido@wkformaty.pl 
 

d. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
a) WKF może przetwarzać Państwa dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych 
celów statutowych, w tym: uczestnictwa w zajęciach, kursach i innych wydarzeniach 
organizowanych przez WKF. 
b) Państwa dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu. 
 

e. Odbiorcy danych osobowych 
Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom 
WKF, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi 
informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe. 
 

f. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 

g. Okres przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane: 



- przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o 
udział w zajęciach 
- do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym 
uzasadnionym interesem. 
 
Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym WKF 
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia 
przez organy publiczne. 
  

h. Zakres uprawnień 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
  

i. Profilowanie 
W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, 
tj. nie będą one podlegały profilowaniu. 
 

j. Skarga do organu nadzorczego 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

 

Wrocław, 21.07.2022 

 


