ZGŁOSZENIE dziecka
do udziału w półkoloniach - warsztatach RoboCAMP Wakacje 2019 na Uniwersytecie Łódzkim
www.ciat.uni.lodz.pl
Udział
dziecka w
danej grupie
(należy
zaznaczyć
krzyżykiem)

Grupa
wiekowa

Termin

Nazwa i numer półkolonii

Temat przewodni

Pierwszy termin
15-19.07.2019

6 – 8 lat

15-19.07.2019

9 - 14 lat

Drugi termin
22 - 26.07.2019

6 - 8 lat

22 - 26.07.2019

9 - 14 lat

1.Safari CAMP WeDo
z klockami LEGO WeDo 1.0 i 2.0
2. City CAMP EV3
z klockami LEGO Mindstorms EV3

Zwierzęta świata

3. City CAMP WeDo
z klockami LEGO WeDo 1.0 i 2.0
4. ArtCAMP EV3
z klockami LEGO Mindstorms EV3

Sekrety nowoczesnego miasta

Sekrety nowoczesnego miasta

Roboty i sztuka. Rozwijamy inwencję
twórczą młodych konstruktorów!

DANE ZGŁASZANEGO DZIECKA i rodziców/opiekunów
Dane dziecka

Czy dziecko już uczestniczyło w RoboCAMP na UŁ?

Imię i nazwisko dziecka:

TAK, w roku …(wstawić obok):
NIE (wstawić X obok):

Data urodzenia dziecka:
PESEL (do ubezpieczenia
dziecka od NNW):

Czy dziecko ma wymagania żywieniowe (np. bez
laktozy, bez glutenu, wegetarianin itp.(opisać):
…………….

Dane kontaktowe rodzica lub opiekuna (rodziców lub opiekunów)
Imię i nazwisko rodzica(ów)
lub opiekuna:

Adres e-mail:
Nr(y) telefonu:

Adres zamieszkania rodzica
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy i miejscowość:
Proszę o wystawienie faktury:

 NIE  TAK (na ww. osobę prywatną i ww. adres)

 TAK (na niżej wskazaną. Instytucję/firmę)

Dane uzupełniające - gdy potrzebna jest faktura dla instytucji / przedsiębiorstwa
Nazwa firmy / instytucji:
Ulica i nr:
Kod pocztowy i miejscowość:

NIP:

 ZGŁOSZENIE dziecka (wypełniony formularz) prosimy przysyłać emailem na ciat@uni.lodz.pl (nie trzeba
drukować i podpisywać). Zwrotnie w ciągu 1-2 dni wyślemy emailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 OPŁATA – przelewem na poniżej podany rachunek bankowy. Zaliczka 200 zł – należy wpłacić w ciągu 7 dni od
zgłoszenia dziecka (po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia dziecka). Pozostałą część opłaty należy wpłacić
przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii w danym terminie. Można od razu wpłacić całą
opłatę.
Płatność przelewem na konto: 41 1240 3060 1111 0010 1483 7802 (Pekao SA III Oddział w Łodzi), dla: CI-AT
Fundacja UŁ, ul. Lindleya 5a, 131 Łódź, z dopiskiem „RoboCAMP Wakacje 2019” oraz „imię i nazwisko” dziecka.
 OPŁATA za udział dziecka w półkoloniach RoboCAMP wynosi: 740 złotych
Uwaga: rabat 50 zł dla drugiego i kolejnego dziecka z rodzeństwa biorącego udział w RoboCAMP wakacje 2019
 Opłata obejmuje udział w 5 dniowych półkoloniach: w warsztatach RoboCAMP w godz. 9-16, z wyżywieniem
(drugie śniadanie, ciepły posiłek - obiad, podwieczorek) oraz opieką w godz. 7-18: 00 (w godzinach 7-9 i 16-18 jest
świetlica – gry i zabawy), oraz ubezpieczenie NNW.

 MIEJSCE półkolonii: ul. Pomorska 149/153 w Łodzi, na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu
Łódzkiego. Tutaj również zakończenie zajęć w piątek godz. 16: 00 – prezentacje dla rodziców i opiekunów i
rozdanie dyplomów dzieciom – w auli na Wydziale Fizyki
 INFORMACJA i ZAPISY: u organizatora, którym jest fundacja „Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego”, e-mail: ciat@uni.lodz.pl, tel. 42 635 4984, tel. 669 56 17 10,
www.ciat.uni.lodz.pl – tu również będzie zamieszczony PROGRAM-OPIS warsztatów RoboCAMP Wakacje 2019.
 Po utworzeniu się pełnych grup (wymagane do przeprowadzenia zajęć), rekrutacja może zostać zakończona
wcześniej. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż miejsc, obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń (data
przesłania formularza z danymi dziecka) oraz wpłat
 W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą ich rozpoczęcia, Organizator zwraca
wpłaconą zaliczkę. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii,
Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.
 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
RODO
Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie od 25.05.2018r. ww. ustawy RODO, oraz w związku z tym, że
podane w Zgłoszeniu dziecka dane są danymi osobowymi, prosimy odpowiednio o wyrażenie zgody oraz
informujemy o:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
RODO w związku z realizacją zgłoszenia na półkolonie RoboCAMP. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje
mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja
Uniwersytetu Łódzkiego” z siedzibą w Łodzi, 90-131 Łódź ul. Lindleya 5a, KRS 0000283917 (dalej: Fundacja). Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na ww. adres lub na email:
ciat@uni.lodz.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia Zgłoszenia dziecka na
RoboCAMP. Brak zaznaczenia  zgody w tym punkcie jest równoznaczne z brakiem możliwości przyjęcia dziecka
na półkolonie RoboCAMP
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Centrum Innowacji – Akcelerator
Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego” z siedzibą w Łodzi w celu przesyłania treści marketingowych
(dotyczących programu RoboCAMP prowadzonego przez Fundację) na mój adres e-mail podany powyżej w
formularzu kontaktowym.
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

