
ZASADY UCZESTNICTWA W FERIACH Z UJK  

W DNIACH 20-24.01.2020 r. 

 Wszystkie zajęcia są bezpłatne. 

 Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Przyjmujemy zgłoszenia grup zorganizowanych i osób indywidualnych, obowiązuje 

rejestracja zgłoszeń w terminie do 15.01.2020 r. na adres mail ijasewicz@ujk.edu.pl 

 Uczestnicy spotkań wyrażają zgodę na fotografowanie/filmowanie i 

rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów promocyjnych Filii UJK oraz 

Stowarzyszeń, Instytucji i Firm, których logo jest umieszczone na plakatach. 

 W przypadku sytuacji losowej, która uniemożliwia przybycie na zajęcia, prosimy o 

niezwłoczne powiadomienie organizatora o odwołaniu uczestnictwa. 

 Opiekę nad małoletnimi sprawują ich opiekunowie i zobowiązani są do 

przyprowadzenia i odbierania dzieci zgodnie z harmonogramem zajęć. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ferii, jak i poszczególnych zajęć ze 

względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników ferii w czasie zajęć 

lub zniszczone rzeczy należące do uczestników, które zostały zniszczone przez innych 

uczestników (organizator nie zaleca przynoszenia na zajęcia urządzeń i przedmiotów 

wartościowych). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie ferii. 

 Dzieci zobowiązane są do zabrania ze sobą butów na zmianę.  

 Codzienne miejsce zbiórki – godz. 8:00 – mieścić się będzie przy portierni (bud. B). 

Tam też zostanie udostępniona lista zajęć i sal, w których w danym dniu uczestnicy 

odbywać będą zajęcia. Powołując się na to, opiekun ma stałą możliwość odwiedzenia 

swojego dziecka, a także wcześniejszego odebrania go – po poinformowaniu 

organizatora. 

 Organizator zapewnia wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

 Organizator zapewnia uczestnikom możliwość skorzystania ze stołówki (mieszczącej 

się na terenie Uniwersytetu – akademik – Stołówka Werona). Na obiady (między 

godzinami 13:00 a 14:00) zaprowadzać będzie opiekun i prowadzący zajęcia. Będą oni 



także stale obecni podczas posiłku. Cena obiadu (zupa, drugie danie, surówki i 

kompot) wynosi 8,5 złotych.  

 Rodzice lub opiekunowie dzieci są zobowiązani: 

 1) do punktualnego przyprowadzenia i odebrania dzieci zgodnie z harmonogramem 

zajęć  

2) do zabezpieczenia drogi dziecka na zajęcia i z powrotem 

3) do poinformowania organizatora o wszystkich chorobach przewlekłych, alergiach i 

innych schorzeniach, które mogą wymagać specjalnej uwagi prowadzących 

 

 Uczestnicy zajęć są zobowiązani przed ich rozpoczęciem przedstawić wypełnioną 

papierową wersję formularza zgłoszeniowego podpisanego przez opiekuna 

prawnego, formularz jest dostępny na stronie www.unipt.pl 

 Organizator Ferii z UJK zapewnia ubezpieczenie dla wszystkich uczestników.  

 Powyższe zasady obowiązują wszystkich uczestników, rodziców i opiekunów, 

organizatora oraz osoby prowadzące zajęcia. 

 

Telefony kontaktowe:  

(44) 732 74 18 lub (44) 732 74 00 w. 8333, 

 (44)732 74 70 lub(44) 732 74 00 wew. 8116 

 

kontakt mail: 

dominika.juszczak@ujk.edu.pl 

ijasewicz@ujk.edu.pl 

 


