
Miejsce dla Kobiet, stworzone przez Kobiety

Regulamin zajęć dla dzieci 
i rodziców z dziećmi 
Centrum LaLoba Care&Activity
Skrócona wersja regulaminu, pełna wersja znajduje się na stronie internetowej www.laloba.pl. Regulamin stanowi wzorzec umo-
wy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa on prawa i obowiązki osób korzystających z usług LaLoba Care&Activity. 

1. Klientem LaLoba Care&Activity może zostać osoba pełnoletnia. W 
przypadku zajęć dla dzieci, korzystanie z oferty klubu jest możliwe 
tylko w obecności opiekuna lub za jego pisemną zgodą.

2. Centrum prowadzi zajęcia dla rodziców z dziećmi oraz dla dzieci do 
16 roku życia. Obowiązujący harmonogram zajęć jest dostępny w 
klubie oraz na stronie internetowej.

3. Aby korzystać z usług centrum należy być jego członkiem. Członko-
stwo gwarantuje Karta Klubowa, którą należy założyć przy pierwszej 
płatnej wizycie. Koszt opłaty członkowskiej to 35 zł.

4. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz kar-
netów okresowych.

5. Karnet dla dziecka rodzic kupuje na swoje nazwisko.

6. Czas trwania karnetu jest czasowo ograniczony i nie podlega prze-
dłużeniu. Zawieszenie i przedłużenie jest możliwe w określonych 
przypadkach takich jak: choroba dziecka, wyjazd – jednak muszą 
one być zgłaszane w centrum w trakcie trwania karnetu przed pla-
nowaną nieobecnością.

7. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje ak-
tualny cennik dostępny na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.

8. Odpłatność za zajęcia dla dzieci pobierana jest przed skorzystaniem 
z zajęć.

9. Nieobecność na zajęciach  należy zgłosić najpóźniej 3 godziny przed 
rozpoczęciem zajęć.

10. W przypadku  nieodwołania zarezerwowanych zajęć, o których mowa 
powyżej (punkt 10), klub zastrzega sobie prawo do potrącenia zajęć 
z wykupionego karnetu.

11. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania porządku w Centrum w 
miejscach przeznaczonym dla dzieci.

12. Rodzic jest zobowiązany do sprawowania opieki nad dzieckiem 
na terenie Centrum oraz podczas wspólnych zajęć. Centrum nie 
bierze odpowiedzialności za problemy i wypadki powstałe przed 
lub po zajęciach.

13. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci 
na zajęcia. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut, instruktorka 
może nie wyrazić zgody na uczestnictwo w zajęciach.

14. Do jednego dziecka na sali przypada jedna osoba dorosła. W wyjąt-
kowych przypadkach ( takich jak  rodzinna charakterystyka zajęć lub 
warsztatów) za zgodą prowadzącej może uczestniczyć z dzieckiem 
więcej osób dorosłych.

15. Na zajęciach podczas przebywania na zajęciach na sali nie rozma-
wiamy przez telefon.

16. Rodzice mogą robić zdjęcia lub nagrywać dzieci wyłącznie po uzgod-
nieniu z prowadzącą.



12 307 33 30
laloba.pl

laloba.centrum
recepcja@laloba.pl

Kraków | Beskidzka 30C

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

E-MAIL

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (NP. PROBLEMY, ZABURZENIA ROZWOJU, ALERGIE)

data

czytelny podpis

czytelny podpis

 TAK  NIE

Ochrona danych osobowych 

Dotyczy zajęć bez rodziców

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Laloba Beata 
Larysz z siedzibą w Krakowie 30-629 przy ul. Alfreda Dauna 113, 
zwana dalej Laloba Care&Activity. 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów świadczenia usług 
Administratora oraz do celów informacyjnych na temat oferty Laloba 
Care&Activity na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/ rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Podane przez Ciebie dane osobowe będą udostępniane: firma 
Sharptec Mateusz Ropka, zarządcy systemu GYMMANAGER 

4. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzecich (poza obszar UE i EOG).

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia 
Twojej zgody;

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cof-
nięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą-
cych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO oraz ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Laloba 
Care&Activity w celu komunikacji i korzystania z usług Centrum oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektro-
nicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o działalności Laloba Care&Activity. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda 
spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO: jest dobrowolna, przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie 
o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych i informacji handlowych o ofercie klubu LaLoba 
Care&Activity drogą mailową i telefoniczną

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w/w dziecka w zajęciach dla dzieci

TELEFON

TELEFON DRUGIEGO OPIEKUNA (opcjonalnie)

DATA URODZENIA DZIECKA

czytelny podpis

Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem Centrum i go akceptuję 


