
  
 

 
CYBERNIAKI www.cyberniaki.systema.pl 
Ul. Nawojowska 4 pok. 203 cyberniaki@systema.pl  
33-300 Nowy Sącz tel. 791 790 190; (18) 547 44 27 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

      

Dane dziecka Imię 
 

 Nazwisko   

 Wiek 
 

  

 Zainteresowania 
 

    

      

Dane 
opiekuna 

Imię 
 

 Nazwisko   

 Telefon/y 
 

 E-mail   

      

Adres 
zamieszkania 

Ulica  Nr 
budynku/domu 

  

 Miejscowość 
 

 Kod pocztowy   

      

Pozostali 
opiekunowie 

Imię 
 

 Nazwisko   

 Telefon/y 
 

    

      

Odbiór 
dziecka 

o Dziecko samodzielnie 
przychodzi i wraca z zajęć 

o Dziecko będzie odprowadzane i 
odbierane z zajęć 

 

      

Inne Skąd 
dowiedzieliście 
się Państwo o 

zajęciach 

    

 

 

 

 

  ___________________________________________________  

 Data i Podpis opiekuna (osoby pełnoletniej) 
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Załącznik do „Formularza zgłoszeniowego”  

 

„Regulamin odpłatnych warsztatów CYBERNIAKI” 

1. Organizatorem warsztatów z robotyki, zwanych dalej Warsztatami są  

Systema Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Partyzantów 54f 33-340 Stary Sącz NIP 734-28-37-147, REGON 492664434 

oraz  

Fundacja Proxima z siedzibą przy ul. Polna 7A, 33-370 Muszyna NIP 734-35-44-134, REGON 365925809 

zwane dalej Organizatorami.  

2. Udział w warsztatach jest możliwy po dostarczeniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Organizatorów 

(z podpisem opiekuna dziecka) oraz po dokonaniu wpłaty należności za udział w Warsztatach gotówką lub na 

konto w terminie wskazanym przez Organizatorów.  

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zarezerwowaniem przez Organizatorów miejsca na 

Warsztatach dla osoby, której dotyczy zgłoszenie.  

4. Przekazanie zgłoszenie oraz akceptacja warunków regulaminu warsztatów jest jednoznaczna z zawarciem umowy 

szkoleniowej.  

5. Organizatorzy zobowiązują się na czas zajęć wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników warsztatów. 

6. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w Warsztatach w terminie podanym w formularzu 

zgłoszeniowym przesłanym do Organizatora. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze 

złożeniem rezygnacji z udziału w Warsztatach.  

7. Po otrzymaniu płatności Organizator wystawi rachunek i przekaże go Uczestnikowi podczas Warsztatów.  

8. Uczestnik może zrezygnować z Warsztatów, przesyłając informację o rezygnacji na adres e-mail: 

cyberniaki@systema.pl  

9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Warsztatach już opłaconych najpóźniej w terminie 4 dni 

kalendarzowych od planowanego rozpoczęcia Warsztatów, zgłaszający otrzymuje zwrot całości dokonanej 

wpłaty.  

10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Warsztatach już opłaconych w terminie krótszym niż 4 dni 

kalendarzowe od planowanego rozpoczęcia Warsztatów, Organizatorzy nie dokonują zwrotu opłaty, jednakże 

może być ona przeznaczona do późniejszego wykorzystania przez Uczestnika, tj. zaliczona na poczet opłaty za 

udział Uczestnika w innym wydarzeniu organizowanym przez Organizatora, w ciągu 3 miesięcy od dnia uiszczenia 

wpłaty.  

11. Organizatorzy nie dokonują zwrotów należności za udział w Warsztatach, w przypadku gdy Uczestnik / Uczestnicy 

nie pojawią się na Warsztatach.  

12. Zapisując dziecko na zajęcia, oświadczają Państwo, iż zostali poinformowani, że prawa autorskie do programów i 

gier powstałych na zajęciach należą do Organizatorów.  

13. Organizatorzy mają prawo do wykorzystywania w.w. materiałów na swoich stronach internetowych oraz w 

materiałach służących popularyzacji działań w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, ich utrwalania, 

powielania i rozpowszechniania, w tym przez inne osoby na zlecenie Organizatorów. Nie będą przekazywać 

żadnych danych innym podmiotom w innych celach niż wyżej wskazane. 

14. Organizatorzy będą gromadzić dokumentację fotograficzną i/lub video z prowadzonych warsztatów. Jeżeli nie 

wyrażają Państwo zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, także z wizerunkami innych osób 

uczestniczących w zajęciach, prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia na adres cyberniaki@systema.pl. 

 

  ___________________________________________________  

 Data i Podpis opiekuna (osoby pełnoletniej) 
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