
 
 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach MAMA FIT 
 

 

Projekt MAMA FIT realizowany jest przez Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

(zwany dalej DK Zacisze) ze środków Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018, za pośrednictwem firmy 

zewnętrznej wyłonionej w drodze zapytania ofertowego. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

2. Zajęcia skierowane są do mam z dziećmi do lat dwóch. Za dziecko podczas zajęć odpowiada dorosły 

Uczestnik zajęć pod opieką, którego przebywa dziecko. 

3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek) w okresie marzec-grudzień z wyłączeniem przerwy 

wakacyjnej. Jednorazowe zajęcia trwają 60 min. 

4. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor posiadający odpowiednie uprawnienia. 

5. Organizator zapewnia maty oraz niezbędny sprzęt wykorzystywany do ćwiczeń. 

6. Grupa liczy max. 15 Uczestników (i max. tyle samo dzieci). Osoby nadprogramowe nie będą 

przyjmowane. 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA NA ZAJĘCIA 

1. Na stronie internetowej projektu https://zacisze.waw.pl/pl/3656-mama-fit zamieszczony jest 

kalendarz zajęć wraz z terminami uruchomienia zapisów na stronie Strefy zajęć. 

2. Jeśli Uczestnik nie posiada konta w Strefie zajęć musi najpierw przejść proces rejestracji 

uzupełniając obowiązkowo pola kontaktowe (telefon, mail).  

3. Na każde zajęcia uruchomione zostaną oddzielne zapisy. 

4. System generuje informację będącą potwierdzeniem zakwalifikowania się na zajęcia.  

5. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

1. Przed rozpoczęciem każdych zajęć Uczestnik musi podpisać listę obecności oraz dołączone 

oświadczenie dot. wizerunku i przetwarzania danych osobowych.  

2. Uczestnik  zajęć zobowiązany jest do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń.  

3. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom, które mają przeciwwskazania zdrowotne 

do wykonywania ćwiczeń fizycznych.  

4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest w przypadku pogorszenia samopoczucia podczas zajęć  

do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia o tym fakcie osoby prowadzącej zajęcia.  

5. Zdolność fizyczną do udziału w zajęciach uczestnicy określają samodzielnie i na własną 

odpowiedzialność. 

6. Uczestnicy (mamy z dziećmi) nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków ani 

przez DK Zacisze ani przez zewnętrzną firmę wykonującą zadanie. 

7. DK Zacisze oraz firma zewnętrzna wykonująca zadanie nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej od 

następstw nieszczęśliwych wypadków podczas udziału w zajęciach, jak również nie zapewnia opieki 

medycznej podczas zajęć; 

8. W przypadku jeżeli zachowanie dziecka zakłóca przebieg zajęć prowadzący ma prawo wykluczyć 

rodzica z dzieckiem z zajęć; 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapisując się na zajęcia poprzez Strefę zajęć Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich i 

dziecka danych osobowych w celu realizacji projektu  MAMA FIT. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 

U. 02, nr 101, poz. 926, ze zm.) DK Zacisze informuje iż: 

 administratorem danych osobowych Uczestnika zajęć jest Domu Kultury „Zacisze” w 

Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Blokowa 1, 03-641 w Warszawie; 

 dane osobowe Uczestnika zajęć przetwarzane będą w ramach realizacji projektu i nie 

udostępniane innym odbiorcom, poza grantodawcą w celach sprawozdawczych; 

 Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania; 

 podanie DK „Zacisze” danych osobowych Uczestnika zajęć jest dobrowolne, ale stanowi 

warunek uczestnictwa. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2018 roku.  
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