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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI I DOKONYWANIA WPŁAT
PROGRAMU SZKOLENIOWO- EDUKACYJNEGO
„Harry Potter i Komnata Tajemnic”/”Pogadajmy o emocjach”
DOKUMENTY
1. Dokumenty powinny być wypełnione przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna uczestnika
programu.
2. Ważne, aby dokumentację wypełniała ta sama osoba, która dokonuje wpłaty.
3. Dokumenty proszę wydrukować i czytelnie wypełnić, podpisać i dostarczyć do Akademii
Szybkiej Nauki, ul. Nowogrodzka 49 IIp, 00-695 Warszawa:
a) Umowa - zgłoszenie udziału i warunki uczestnictwa – 2 egzemplarze, po jednym dla
każdej ze stron,
b) Ramowy program zajęć - 2 egzemplarze, po jednym dla każdej ze stron,
c) Co powinniśmy wiedzieć o Twoim dziecku - 1 egzemplarz, wypełniona pozostaje w
Akademii
d) Zgoda na wyjścia - 1 egzemplarz, wypełniona pozostaje w Akademii
e) Zgoda na wykorzystanie wizerunku (nieobowiązkowa) - 1 egzemplarz, wypełniona
pozostaje w Akademii
Wzory dokumentów można także odebrać w sekretariacie Akademii Nauki.
PŁATNOŚCI
4. Gwarancją rezerwacji miejsca jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 200zł
w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji zgłoszeniowej.
Płatności można dokonać zwykłym przelewem na konto:
Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz
Multibank: 94 1140 2017 0000 4802 0377 8172
a także gotówką lub kartą w siedzibie Akademii przy ul. Nowogrodzkiej 49.

Pozostałą kwotę w wysokości………….prosimy uiścić do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
W tytule przelewu prosimy o podanie:
 Nazwisko Uczestnika
 Termin półkolonii

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem półkolonii,
Panią Agnieszką Micor
tel: 22 522 84 32
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UMOWA - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE SZKOLENIOWO - EDUKACYJNYM
„Harry Potter i Komnata Tajemnic”/”Pogadajmy o emocjach”
(niepotrzebne skreślić)
Terminy

*Zaznaczyć prawidłowe ( x )

25.06-29.06
02.07-06.07
09.07-13.07
23.07-27.07
30.07-03.08
06.08-10.08
Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.30.
Dzieci mogą zostawać pod opieką naszej kadry codziennie od 08:00 do 17.30.

Imię i nazwisko
rodzica(opiekuna):........................................................................................................
Adres zameldowania :............................................................ telefon : .............................
Adres zamieszkania :.............................................................e-mail : ..............................
Ja, niżej podpisany /a, zapoznałem /am się z programem, zakresem usług, świadczeniami oraz ceną i
warunkami uczestnictwa i zgłaszam udział niżej wymienionych osób w programie szkoleniowo- edukacyjnym
zobowiązuję się do uregulowania należności za ich udział w terminie przewidzianym "Warunkami
uczestnictwa".
Uczestnicy:

(prosimy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię i Nazwisko dziecka: ...........................................................................
Data urodzenia: ........................... PESEL ...................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................
CENA:

zł

Imię i Nazwisko dziecka: ...........................................................................
Data urodzenia: ........................... PESEL ...................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................
CENA:

zł

RAZEM DO ZAPŁATY:
Zgodnie z treścią ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych w celu wywiązania się z Umowy (w kraju) oraz gdy będzie to niezbędne do wypełniania
usprawiedliwionych celów Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, w tym w celach marketingowych.

………….............................., dn. ..................
miejscowość

.......................................................
Czytelny podpis rodzica (opiekuna)
.......................................................
Podpis przedstawiciela Akademii

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.
Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz
Ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, Tel.: 22 522 84 32 do 33, e-mail: nowogrodzka@akn.pl
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WARUNKI UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE SZKOLENIOWO - EDUKACYJNYM
„Harry Potter i Komnata Tajemnic”/”Pogadajmy o emocjach”
Przed podpisaniem umowy – zgłoszenia udziału w PROGRAMIE SZKOLENIOWO - EDUKACYJNYM
„Harry Potter i Komnata Tajemnic”/” Pogadajmy o emocjach” (PROGRAMIE) organizowanym
przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, zwaną dalej AKADEMIĄ, KLIENT powinien
zapoznać się z warunkami uczestnictwa.
1. Zawarcie umowy-zgłoszenia udziału z AKADEMIĄ w PROGRAMIE następuje w momencie
podpisania przez KLIENTA umowy – zgłoszenia, niniejszych warunków uczestnictwa oraz
2. dokonania wpłaty w wysokości ……………… PLN w terminie nie dłuższym niż 7 dni
roboczych od daty podpisania umowy, lecz nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem
się PROGRAMU. Wpłata może być podzielona na zaliczkę w wysokości 200zł będącą gwarancją
rezerwacji miejsca, płatną w terminie 3 dni od daty otrzymania dokumentów zgłoszeniowych
oraz pozostałą kwotę w wysokości …………….. zł.
3. Wpłata może być dokonana gotówką lub kartą w sekretariacie AKADEMII lub przelewem na
konto bankowe: 94 1140 2017 0000 4802 0377 8172 (z dopiskiem: nazwisko i imię Uczestnika,
termin).
4. Całkowity koszt udziału w PROGRAMIE wynosi ………………PLN. Cena obejmuje: zajęcia
dydaktyczne zgodnie z ramowym
programem, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek,
ubezpieczenie NNW, bilety wstępu.
5. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek wychowawcy grupy podczas zajęć.
6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania podczas zajęć ważnej legitymacji szkolnej (dotyczy
Uczestników powyżej 6 roku życia).
7. AKADEMIA zastrzega sobie prawo odwołania PROGRAMU w przypadku nie osiągnięcia zakładanej
minimalnej liczby uczestników, tj. grupy 10 osób, jak i w przypadku wystąpienia okoliczności
rozumianych jako siła wyższa nie później jednak niż 72 godziny przed planowanym
rozpoczęciem. W takiej sytuacji KLIENTOWI przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych
opłat.
8. Warunki rezygnacji z PROGRAMU przez zamawiającego: o rezygnacji należy powiadomić
Akademię pocztą elektroniczną (żądając potwierdzenia odczytu) lub osobiście w formie pisemnej
w biurze Akademii, przy ul. Nowogrodzkiej 49. Przy rezygnacji z uczestnictwa w PROGRAMIE na
co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem, przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat.
Okres wypowiedzenia liczony jest począwszy od dnia, w którym została zgłoszona rezygnacja
(decyduje data wpływu maila, dostarczenia dokumentu rezygnacji).
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w PROGRAMIE w trakcie jego trwania, Akademia zwróci
nadpłatę na następujących warunkach: od ceny zapłaconej przez Rodzica odejmie kwotę za
odbyte/zrealizowane dni PROGRAMU, oraz kwotę odstępnego od umowy w wysokości 75 złotych
(słownie siedemdziesiąt pięć) PLN. Kwota za odbyte/zrealizowane dni PROGRAMU zostanie
wyliczona w następujący sposób: cena PROGRAMU zostanie podzielona przez zaplanowaną
liczbę dni PROGRAMU i uzyskana kwota zostanie pomnożona przez liczbę
odbytych/zrealizowanych dni PROGRAMU.
10. KLIENT może odstąpić od umowy i żądać zwrotu kosztów w przypadku, gdy AKADEMIA
dokona istotnej zmiany. W takiej sytuacji KLIENT powinien pisemnie zgłosić rezygnację w ciągu
3 dni od daty zmiany warunków. Brak zgłoszenia rezygnacji w w/w terminie będzie uważany za
przyjęcie nowych warunków.
11. W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory mogące wynikać z wykonywania umowy zostaną załatwione polubownie lub w
przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd Powszechny.
12. Przyjęcie warunków uczestnictwa potwierdzone zostało w umowie – zgłoszeniu własnoręcznym
podpisem Klienta.
.....................................................
Podpis Klienta
.......................................................
Podpis przedstawiciela Akademii
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez
Tadeusza Buzarewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Szybkiej Nauki
Tadeusz Buzarewicz, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Węgorzewo pod nr 2045/9, z siedzibą w miejscowości Radzieje, ul. Kormoranów
10, 11-600 Węgorzewo.
 TAK

 NIE

Słuchaczowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także
kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, określonej w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zapoznałem (-am) się z Warunkami uczestnictwa w programie szkoleniowo edukacyjnym i w pełni go akceptuję.

.................................…………………
Opiekun (podpis)

..........................................……………….
Akademia (podpis)

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz
Ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, Tel.: 22 522 84 32 do 33, e-mail: nowogrodzka@akn.pl
www.akn.pl

5
RAMOWY PROGRAM
Półkolonie TAKIE, że w głooowie się nie mieści !!!!
Program edukacyjny dla dzieci w wieku 5-13 lat „ Pogadajmy o emocjach”
Patrzycie nieraz na kogoś i myślicie – Co tam Mu siedzi w głowie?
Dorastanie to nie jest prosta sprawa… w głowie kłębią się emocje, z którymi trzeba dać sobie radę!
Jak je rozpoznać? Jak pozwolić sobie na odczuwanie negatywnych emocji i jak je transformować na
pozytywne? Zapraszamy na turnus „Pogadajmy o emocjach”.
Dzień 1 w Akademii. Co za RADOŚĆ czyli emocja nr 1
Radość koordynuje Wszystko! Ma być dużo pozytywnej Energii !!! Czas na super zabawę ! Witajcie
w świecie Emocji? Czujecie adrenalinę? Yyy…a co to jest adrenalina???
 9.00 Drugie śniadanie
 9.30 Wyjście do Hula Kula – pograjmy kulami w kolorach emocjii
 13.30 Przerwa na obiad
 14.00-16.00 Karta emocji RADOŚĆ – warsztat
 Kreatywna i radosna twórczość dziecięca – malujemy uczucie radości wszystkimi kolorami
tęczy- warsztat techniki malarskiej na płótnie przy użyciu farb akrylowych
 Podwieczorek
CEL:
Emocja nr 1- RADOŚĆ
Umiem odczuwać radość z zabawy w grupie ale wiem, że świetnie potrafię bawić się
również sam ze sobą ! Wiem w jaki sposób uczucie szczęścia i radości manifestuje się w
moim ciele, i wiem jak
wykorzystać je w kreatywny sposób.
Dzień 2 w Akademii. Rozpoznajemy uczucie smutku. Emocja nr 2 SMUTEK
Kiedy w życiu coś idzie „nie tak” i smutek wkracza do akcji… czyli: Jak stworzyć „kółeczko
smutków” i z niego nie wychodzić!
 9.00 Drugie śniadanie
 9.30 Kiedy jest Ci smutno..możesz iść do kina! Wyjście na film „ W głowie się nie
mieści”
 13.00 Przerwa na obiad
 14.00-15.00 Karta emocji SMUTEK- warsztat
 Trenujemy techniki koncentracji – połącz 650 punktów
 15.00 Lody na podwieczorek są najlepszym lekarstwem na smutki ! 
CEL: Emocja nr. 2 – SMUTEK
Rozpoznaję uczucie smutku i uczę się technik akceptacji niemiłych dla mnie odczuć i ich
transformowania. Jak i kiedy smutek warto zamienić w bardziej pozytywną emocję?
Poznaję sposoby na lepsze koncentrowanie się i skupianie uwagi na zadaniu.
Dzień 3 w Akademii – stan emocjonalny nr 3 EMPATIA
Czy potrafisz wczuć się w sytuację kolegi? Obejrzyj Jego mowę ciała i określ jakie emocje odczuwa.
Dziś dzień eksperymentu na współodczuwanie wielu pozytywnych emocji !!!
 9.00 Drugie śniadanie
 9.30 Wyjazd na całodzienną wycieczkę do Parku Rozrywki Julinek
 W programie Park Linowy, mini golf, rajd samochodzikami elektrycznymi, wejście do Krainy
Dmuchańców
 Obiad w plenerze
 16.00 Powrót do Akademii
 Podwieczorek
 Karta EMPATII – warsztat : Co czuje kolega który właśnie się dowiedział, że wygrał Super
nagrodę ???
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CEL:
Stan emocjonalny nr 3 – Empatia Umiem wczuć się w sytuację drugiego
człowieka. Umiem
odczytać mowę ciała. Potrafię mówić o swoich
odczuciach i uczę się słuchać innych. Tablica empatycznych zachowań - do zastosowania
dla dzieci i dorosłych 
Dzień 4 w Akademii. Rozbrajamy uczucie ZŁOŚCI I GNIEWU
Kiedy się złościsz, a kiedy gniewasz i co możesz z tym zrobić? Kiedy przygotować „nogę”? Czyli jak
złość wyraża się poprzez ciało. Jak ocalić innych i siebie?!
 9.00 Drugie śniadanie
 9.30 - 12.30 Wyjście do parku na Pola Mokotowskie
 Trening relaksacji i medytacji pod okiem profesjonalnego instruktora w plenerze - zajęcia
praktyczne z technik uwalniania emocji
 13.00 Przerwa na obiad
 14.00-16.00 Karta emocji – warsztat
 Kule emocji- pokoloruj swoje stany emocjonalne i ułóż z nich swój własny wzór
 16.00 Podwieczorek
CEL: Emocja nr 4 Złość czy gniew?
Każda przyjemność kiedyś się kończy… Dlaczego gniew jest silniejszy od złości i co różni
te dwa uczucia? Czy warto się gniewać i jak zadbać o to, aby rozładować tę emocję
zanim wybuchnie?
Uczę się opanowywać złość i gniew. Znam techniki relaksacyjne i medytacyjne. Lubię
brokuły 
Dzień 5 w Akademii. WDZIĘCZNOŚĆ – stan emocjonalny nr 5
Wdzięczność jest jak magnes. Im bardziej wdzięczny jesteś, tym więcej masz rzeczy, za
które możesz być wdzięczny.
 9.00 Drugie śniadanie
 9.30 – 13.30 Wyjście na Basen na Wale Miedzeszyńskim
 14.00 Przerwa na obiad
 14.30 -16.00 Karta emocji WDZIĘCZNOŚĆ – warsztat
 Projektujemy Super Magnes, który przyciąga więcej dobrego !!! Powieś go w domu na
lodówce i sprawdź co się będzie działo!
 Podwieczorek
 16.30 Prezentacja dla Rodziców –uroczyste zakończenie turnusu i rozdanie dyplomów
CEL:
Stan emocjonalny nr 5 – Wdzięczność Gdy już rozprawisz się z własną tendencją
do oceniania i postanowisz: „koniec z narzekaniem”, podejmij jeszcze jeden wysiłek.
Dostrzeżenia tego, co masz. Cieszenia się tym, dziękowania. Każdego dnia. Jaki wpływ
ma wdzięczność na jakość mojego życia?
Czy znacie już wszystkie emocje, które mieszkają w głowie ??? Pamiętajcie, że żadna, ale to żadna
emocja nie jest zła i macie prawo ją odczuwać. Recz polega na tym, żeby ją świadomie zobaczyć i
umieć uwolnić w bezpieczny sposób i przetransformować. To już umiecie !!!
Życzymy Wam powodzenia w Nowym, Lepszym Świecie Bardziej Zrozumiałych Emocji 
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CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O TWOIM DZIECKU
Ważne informacje wspomagające pracę wychowawcy z dzieckiem na zajęciach
podczas realizacji
PROGRAMU SZKOLENIOWO– EDUKACYJNEGO
„Harry Potter i Komnata Tajemnic”/”Pogadajmy o emocjach”
(niepotrzebne skreślić)
Imię, nazwisko ................................................... wiek dziecka………………………….

1. Informacja o stanie zdrowia dziecka (np.: na co dziecko jest uczulone, przyjmowane na stałe
leki, inne):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Informacja o wymaganiach lub ograniczeniach dotyczących diety:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Inne informacje dotyczące np. zachowania dziecka, o których wychowawca powinien
wiedzieć:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Upoważniam następujące osoby do odbioru dziecka po zajęciach
1

.………………………………………………………………………………………………………….., legitymującego się

dowodem osobistym:…………………………………….. w terminie…………………………………………………………
2. .………………………………………………………………………………………………………….., legitymującego się dowodem
osobistym:…………………………………….. w terminie…………………………………………………………
..……………..…………………………….
Data i podpis rodzica/opiekuna
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ZGODA NA WYJŚCIE w ramach udziału w programie edukacyjnym „Harry Potter i Komnata
Tajemnic”/ „Pogadajmy o emocjach”
w Akademii Nauki

Wyrażam zgodę na udział syna / córki

............................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka

w wyjściach i wycieczkach zorganizowanych przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, w
ramach realizacji programu półkolonii w Akademii Nauki, zaplanowanych w szczegółowym
programie zajęć.

....................................
Miejscowość/ data

………………………………………
podpis rodziców/ opiekunów
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych w ramach udziału w
programie szkoleniowo – edukacyjnym
„Harry Potter i Komnata Tajemnic”/ „Pogadajmy o emocjach”
(niepotrzebne skreślić)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie do celów promocyjnych zdjęć
zawierających wizerunek mojego dziecka, wykonanych podczas zajęć zorganizowanych przez
Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, w ramach realizacji programu szkoleniowo –
edukacyjnego w Akademii Nauki. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Akademii
oraz Facebooku wyłącznie jako materiał informacyjno – sprawozdawczy.

Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko
rodzica /
opiekuna prawnego*

Czytelny podpis
rodzica /
opiekuna prawnego *

*niepotrzebne skreślić

Warszawa, dnia…………………………..

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia
2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24
5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463)
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