
REGULAMIN   URODZIN ORGANIZOWANYCH 

W CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM UL.KURCZABA 29 

I  W CENTRUM ROZWOJU  COM COM ZONE KOZŁÓWEK  KRAKÓW 

UL FACIMIECH 32 

 

 

1. Organizatorem urodzin jest Centrum Rozwoju Com-Com Zone ul. Kurczaba 29, 30-868 

Kraków oraz Centrum Rozwoju  Com Com Zone Kozłówek ul. Facimiech 32, 30-667 

Kraków. 
 
2. Uczestnictwo w urodzinach osób niepełnoletnich warunkowane jest zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

3. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin należy dokonać drogą elektroniczną wysyłając 

formularz urodzinowy zamieszczony na stronie http://comcomzone.pl/zona/prokocim lub 

https://comcomzone.pl/zona/kozlowek w zakładce  promocje i aktualności. 

4. Od wybranej daty organizacji urodzin musi być zachowany okres 7 dni przeznaczony na 

przygotowanie imprezy urodzinowej.  

5. Rezerwacja terminu zostaje potwierdzona  po dokonaniu płatności online w wysokości  

  300 zł na rachunek bankowy odpowiednio do miejsca organizacji imprezy urodzinowej 

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29 - 80 1020 2892 0000 5502 

0439 6750 

Centrum Sportu i Rekreacji Com-Com Zone Kozłówek,  ul. Facimiech 32  -43 1020 

28920000 5602 0409 6376 

W tytule przelewu kolejno Imię i Nazwisko uczestnika + data  i godzina organizacji 

urodzin. 

6. Zadatek w wysokości 300 zł wnoszony jest z  góry, nie podlega zwrotowi  i nie może być 

przepisany na kolejny termin.  
6. Zadatek należy uiścić do 3 dni po potwierdzeniu przez Organizatora rezerwacji terminu 

urodzin w przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana, chyba,, że ustalone zostało 

inaczej 

7. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek Zamawiający dokonuje przelewem 

na rachunek bankowy obiektu, na którym organizowane były urodziny  do 5 dni roboczych 

przed planowaną datą urodzin. 

8. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na podstawie formularza rezerwacji oraz 

zrealizowanych dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas przyjęcia 

urodzinowego. 

9. W przypadku wystąpienia, za zgodą organizatora,  dodatkowych usług, w tym liczby gości, 

uiszczenie dodatkowych opłat następuje w dniu urodzin lub najpóźniej do dwóch dni po 

urodzinach przelewem na konto bankowe. 

10. Urodziny organizowane są dla osób powyżej 5 roku życia. 

11. Do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej 

jest basen rekreacyjny oraz salka urodzinowa. Czas wynajmu basenu rekreacyjnego 

wynosi 60 min, a salki urodzinowej  wynosi 90 min (czas liczony jest od ustalonej 

godziny, a nie od momentu zebrania się gości. Po wcześniejszym poinformowaniu 

Organizatora Zamawiający ma możliwość wydłużenia czasu trwania imprezy urodzinowej 

na salce tylko w przypadku dostępności salki. Cena przedłużenia godziny urodzin na salce 

wynosi 150 zł. 

http://comcomzone.pl/zona/prokocim


12. Organizator zapewnia przygotowanie salki i programu urodzin zgodnie z wybranym 

pakietem jedynie dla uczestników urodzin. 

13. W momencie rezerwacji Zamawiający zobowiązany jest podać przypuszczalną liczbę 

gości. 

14. Impreza organizowana jest maksymalnie dla 10 uczestników ( w tym Jubilat). 

15. W imprezie urodzinowej biorą udział tylko dzieci.  

16. Dokładną liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed planowaną 

datą przyjęcia.  

17. W przypadku powiększenia ilości gości, Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę 

40zł. 

18. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie będzie 

przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych w formularzu rezerwacji. 

19. Organizator zabrania przynoszenia oraz spożywania własnej żywności oraz napojów 

alkoholowych i bezalkoholowych, chyba że zostanie ustalone inaczej. 

20. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać 

najpóźniej na 3 dni robocze  przed przyjęciem urodzinowym. 

21. W przypadku choroby dziecka lub innych sytuacji losowych uniemożliwiających 

organizację urodzin, Klientowi w ramach wniesionych opłat przysługuje prawo do 

skorzystania z innego terminu na zasadach pierwszeństwa.  Zaświadczenie lekarskie należy 

dostarczyć najpóźniej do 7 dni od daty planowanych Urodzin. 

22. Rezerwacja urodzin zobowiązuje rodziców do zapoznania się oraz przestrzegania 

regulaminu urodzin i regulaminu pływalni. 

23. Uczestnicy urodzin zobowiązani są do przybycia na nie 15 minut przed ich 

rozpoczęciem. 

24. Instruktorzy i ratownicy wodni przejmują odpowiedzialność za dzieci po wejściu do 

wody, do momentu opuszczenia hali basenowej, z kolei animator przejmuje 

odpowiedzialność od rozpoczęcia urodzin w salce do ich zakończenia w salce. 

25. Każdy Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek odebrać dziecko punktualnie o 

godzinie zakończenia urodzin. Po zakończeniu urodzin odpowiedzialność za dzieci 

uczestniczące w urodzinach przejmuje Rodzic/Opiekun prawny. 

26. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione. 

27. Uczestnicy Urodzin mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń 

animatorów/instruktorów. 

28. Uczestnik Urodzin bez wiedzy i zgody Animatora nie może opuszczać budynku 

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim i Centrum Rozwoju  Com- Com Zone 

Kozłówek. 

29. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków. 

30. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie urodzin stroju pływackiego, 

czepka, klapek oraz ręcznika. 

31. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci nie mogą przebywać na basenie i w szatniach w 

czasie prowadzenia urodzin. 

32. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator  nie ponosi odpowiedzialności. 

33. Rodzice/opiekunowi prawni deklarują, że uczestnicy urodzin są zdrowi i nie posiadają 

żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie. 

34. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić 

przyjęcia uczestników  na urodziny. 

35. Uczestnik Urodzin jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu. 

36.   W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika Urodzin jego 

Rodzice/Opiekunowie prawni zostają obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 



37. Uczestnicy urodzin lub ich Opiekunowie prawni mogą wyrazić nieodpłatne, 

nieograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zezwolenie na nieodpłatne 

wykorzystanie, obróbkę̨, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku 

uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas urodzin bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i 

reklamowych Organizatora. Powyższe zezwolenie jest jednoznaczne z tym, że fotografie  

wykonane podczas urodzin mogą̨ być́ umieszczone na portalu społecznościowym 

Facebook. Uczestnik, bądź Opiekun prawny zrzeka się̨ niniejszym wszelkich (istniejących 

i przyszłych) roszczeń́, w tym również̇ o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego 

wizerunku w zakresie sprecyzowanym powyżej. Uczestnik, bądź Opiekun prawny został 

poinformowany o dobrowolności niniejszego zezwolenia oraz o skutkach jego wyrażenia 

stosowanie do treści art. 81 ust. 1 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

38. Informacje na temat ochrony danych osobowych 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Siemacha z 

siedzibą w Krakowie, przy ul. Długa 42, tel. 12 632 11 88, mail: 

sekretariat@siemacha.org.pl  będące organem prowadzącym dla placówek: Centrum 

Rozwoju COM-COM ZONE Prokocim ul. Kurczaba 29 i w Centrum Rozwoju COM 

COM ZONE Kozłówek , Kraków ul. Facimiech 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się mailowo: iodo@siemacha.org.pl lub telefonicznie: 604-883-679. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

a) organizacji urodzin przez Centrum Rozwoju COM-COM ZONE Prokocim ul. 

Kurczaba 29 lub Centrum Rozwoju COM COM ZONE Kozłówek , Kraków ul. 

Facimiech 32 (art. 6 ust.1 lit. b RODO); 

b) promocji działalności i budowania pozytywnego wizerunku Administratora, 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku, 

imienia i nazwiska w mediach elektronicznych (media społecznościowe- Facebook) 

będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO);  

c) dochodzenia roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes 

administratora). 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator 

powierzył przetwarzanie danych, w szczególności, dostawca hostingu, dostawca usług 

IT. Odbiorcami danych zbieranych poprzez fanpage Facebook jest Meta Platforms 

Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2). Dane mogą być 

transferowane do państw trzecich na podstawie działań podjętych przez spółkę Meta 

Platforms Ireland Ltd. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Meta 

Platforms można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu urodzinowym będą przechowywane 

do ustania wskazanych celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 lata (do 

przedawnienia roszczeń). Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do 

czasu odwołania zgody lub ustania wskazanego celu. Wyrażenie zgody na nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku, a także imienia oraz nazwiska, jest dobrowolne. 

mailto:sekretariat@siemacha.org.pl
mailto:iodo@siemacha.org.pl
https://www.facebook.com/privacy/explanation


 Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, przenoszenia danych, 

żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w 

Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do organizacji urodzin. 

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. 

39. Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim i Com-Com Zone Kozłówek zastrzega 

sobie prawo do odwołania Urodzin z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. Siły 

wyższej. 

40.  Odwołanie Urodzin spowodowane okolicznościami rozumianymi jako siła wyższa (w 

tym również decyzje władz państwowych, samorządowych, strajki, itp.) wyłącza 

odpowiedzialność Organizatora.   

 

41. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 

 

Dane do przelewu : 

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, Kraków 

Numer konta: 80 1020 2892 0000 5502 0439 6750 

 

Centrum Sportu i Rekreacji Com-Com Zone Kozłówek, ul. Facimiech 32, Kraków 

Numer konta: 43 1020 28920000 5602 0409 6376 

 

 

Kontakt do osoby organizującej urodziny: 

Agnieszka Maciura 

Koordynator oferty sportowej 

Tel. 882-786-630 

Mail: a.maciura@siemacha.org,pl 

 

  



ZAŁ.1  

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka  

Zgadzam się na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Siemacha z siedzibą w Krakowie (administrator), 

wizerunku dziecka ............................, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym* w związku z udziałem  

   (imię i nazwisko dziecka) 

 

w urodzinach w dn .................... . 

Zgoda obejmuje nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnianie w Internecie, a w szczególności na portalu Facebook 

(https://www.facebook.com/comcomzoneprokocim, 

https://www.facebook.com/comcomzonekozlowek ) w celach związanych z pozytywnym 

promowaniem wizerunku administratora. 

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne i zgoda może być cofnięta w każdym 

czasie. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 roku udzielam zezwolenia na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Siemacha 

wizerunku mojego dziecka utrwalonego w postaci zdjęć . Niniejsze zezwolenie nie jest ograniczone czasowo ani 

terytorialnie, obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem wskazanego powyżej medium. Wizerunek 

może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznane za nieetyczne. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem 

Stowarzyszenia Siemacha z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka, na potrzeby wskazane w 

oświadczeniu. 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: ................................................................................ 

Data ........................................ Podpis ........................................ 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

https://www.facebook.com/comcomzoneprokocim
https://www.facebook.com/comcomzonekozlowek

