
Fundacja Filii Dei

Fundacja Filii Dei została powołana w czerwcu 2018 roku przez Prowincję Warszawską
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Jej głównym celem (i powodem powstania) jest:

● wsparcie działalności oświatowo-wychowawczej, prowadzonej przez Siostry Franciszkanki
Rodziny Maryi w Markach (Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz Żłobka),

● zebranie środków finansowych na budowę szkoły.

Działamy również na rzecz społeczności rodzin ze szkoły i przedszkola:
● Wspieramy rodziny poprzez organizację: rekolekcji, wykładów i warsztatów mających

wspierać rodziców w odpowiedzialnym wychowaniu ich dzieci w wierze. 
● Organizujemy kolonie i półkolonie - czas dla dzieci, podczas którego mogą zawrzeć nowe

znajomości i przyjaźnie oraz spędzić wolne dni w sposób ciekawy  i rozwijający.
● Organizacja i koordynowanie zajęć dodatkowych.

Od 2020 roku zajęcia dodatkowe organizowane dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Sióstr
Rodziny Maryi w Markach, stanowią odpłatną działalność statutową Fundacji.

OPŁATY:
Cena za zajęcia jest wyliczana na podstawie wynagrodzenia prowadzącego zajęcia. Do tego jest
doliczana opłata administracyjna 20%, która jest przeznaczana na opłaty związane z księgowością,
koordynowaniem zajęć i płatności za zajęcia, kosztami administracyjnymi oraz na cele statutowe
Fundacji. Opłata administracyjna została wliczona w ceny podane przy zapisach. Nie stanowi ona
żadnej dodatkowej opłaty dla rodziców.

Nr. Konta do wpłat za zajęcia:

Fundacja Filii Dei
PKO Bank Polski 
56 1020 1042 0000 8302 0402 7256

TYTUŁ PRZELEWU: nazwa zajęć, miesiąc + imię i nazwisko dziecka.

Prosimy o dokładne przeczytanie regulaminu oraz podpisy w wyznaczonych
miejscach



REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH w roku 2021/2022

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
(1) zgłoszenie uczestnika w formularzu wysłanym pocztą elektroniczna na we
wrześniu 2021 roku  na adres koordynator@filiidei.pl ,
(2)akceptacja niniejszego regulaminu (2 załączniki).

2. Dzieci będą przyprowadzane i odprowadzane przez instruktorów zajęć ze świetlicy szkolnej
(dzieci ze szkoły) lub z sal grupowych (dzieci z przedszkola)

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych przez osobę
prowadzącą zajęcia, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i
kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników
Szkoły i Przedszkola.

4. Instruktor ma prawo skreślić z listy uczestników w przypadku:
a. braku opłat za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,
b. nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
c. częstej absencji w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy.

5. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla każdej grupy, może
skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

6. Osoby przyjęte do danej grupy wypełniają kartę zgłoszenia uczestnictwa, składają
oświadczenie o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku swojej
osoby w formie zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia
kulturalne jednostki oraz składają oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu.

7. Rodzaje zajęć i ich szczegółowy opis zajęć jest dostępny na stronie internetowej:
[www.filiidei.pl/zajeciadodatkowe].

PŁATNOŚCI

1. Wysokość opłat reguluje cennik dołączony do formularza zgłoszeniowego.

2. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała
nieobecność spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć trwająca co najmniej 4 tygodnie (po
pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu instruktora), jest okolicznością mającą wpływ
na zwrot opłaty za dany miesiąc. Jeżeli dziecka nie będzie przez cały miesiąc na danych
zajęciach, fundacja dokonuje zwrotu całości kwoty (wyjątek stanowią zajęcia
kulinarno-sensoryczne oraz matematyczne). Prosimy nie rozliczać nieobecności
samodzielnie.

3. W związku z feriami, płatność za zajęcia zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

mailto:koordynator@filiidei.pl


4. W przypadku nie wniesienia przez uczestnika opłat za zajęcia w ustalonym terminie,
uczestnik bądź opiekun prawny otrzyma powiadomienie e-mail lub sms.

5. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za miesiąc, uczestnik może zostać skreślony z
listy danych zajęć.

6. Rezygnacja lub skreślenie z listy zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania
ewentualnych zaległości.

7. W uzasadnionych przypadkach losowych uczestnik może zwrócić się do Zarządu Fundacji z
prośbą o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat.

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w kolejnym sezonie jest uregulowanie zaległości
względem Fundacji z poprzedniego sezonu.

9. Opłaty wnoszone są z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

Przelewy prosimy dokonywać na konto Fundacji Filii Dei:

56 1020 1042 0000 8302 0402 7256
TYTUŁ PRZELEWU: nazwa zajęć, miesiąc + imię i nazwisko dziecka.

ORGANIZACJA

1. W zależności od rodzaju zajęć, w przypadku zbyt niskiej frekwencji uczestników, Fundacja
zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z kontynuowania danej formy zajęć.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w planie zajęć, o czym poinformuje za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Rodziców (opiekunów
prawnych).

3. Koordynator zajęć powiadomi uczestników lub ich opiekunów prawnych o odwołaniu,
terminie przeniesienia lub odpracowania zajęć za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Fundacja Filii Dei zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania zdjęć i nagrań
filmowych z organizowanych zajęć, wystaw, koncertów, spektakli z udziałem uczestników
zajęć w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Fundacji. Prawo, o
którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy utrwalonego wizerunku osoby stanowiącej
jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza oraz w innych
przypadkach, pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez osobę uprawnioną.

5. W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L
119 z 4 maja 2016 ze zm. – dalej jako rozporządzenie 2016/679) przez „Fundację Filii Dei”,
uczestnicy zajęć mają zakaz wykonywania zdjęć i nagrań prywatnymi urządzeniami do
rejestracji obrazu i dźwięku.

6. Wszelkie opinie i skargi na temat zajęć organizowanych przez Fundację Filii Dei przy
Przedszkolu i Szkole Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi w Markach, prosimy kierować do
Zarządu Fundacji na adres e-mail: koordynator@filiidei.pl

7. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć (podmiotem ustalającym cele i
sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Fundacja Filii Dei w Markach, ul.
Kasztanowa 21, 05-270 Marki, kontakt@filiidei.pl. Dane kontaktowe Inspektora Danych
Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu



poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu
oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są
czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy
ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych będą
podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, w szczególności usługi księgowe,
informatyczne, hostingowe, prawne, jak również uprawnione organy administracji
państwowej. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 6 lat po
jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego
zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane
dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w
stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem
uczestnictwa w zajęciach. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie
udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane
kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

….……………………………………………………….
Data, podpis rodzica



Zał. nr 1 do Regulaminu

……………………………………………..……..
miejscowość i data
……………………………………………………..
imię i nazwisko uczestnika zajęć

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie
wizerunku mojego
dziecka………………………………………………………………………..(imię i nazwisko)
zarejestrowanego podczas zajęć artystycznych, publicznych występów (fotorelacja, materiały
filmowe). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie
wykorzystywany wyłącznie do celu informacji o działaniach instytucji i fotorelacji z
organizowanych zajęć, konkursów, przeglądów poprzez publikację na stronie internetowej
www.filiidei.pl , za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, na
tablicach informacyjnych oraz w mediach i prasie (artykuły, reklamy). Podstawa prawna: art.
81 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.).

….……………………………………………………….
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach
prowadzonych przez Fundację Filii Dei i go akceptuję.

….……………………………………………………….
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

* niepotrzebne skreslić



Zał. nr 2 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA

MIEJSCE ZAJĘĆ

Przedszkole Niepubliczne nr 11 Sióstr Rodziny Maryi w Markach
ul. Kasztanowa 21, 05-270 Marki

Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi w Markach
ul. Kasztanowa 21, 05-270 Marki

RODZAJ ZAJĘĆ (szczegółowy opis zajęć jest dostępny na stronie internetowej
[www.filiidei.pl/zajeciadodatkowe] oraz w siedzibie Fundacji]

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

DANE UCZESTNIKA

NAZWISKO
………………………………………………………………………………………………

IMIĘ
………………………………………………………………………………………………………
…

DATA I MIEJSCE URODZENIA……………………………………………………..……………..

TELEFON KONTAKTOWY…………………………………………………………………………

ADRES
E-MAIL………………………………………………………………………………...………



….……………………………………………………….
podpis rodzica lub prawnego opiekuna


