
REGULAMIN  PÓŁKOLONII   Ferie z Kulturą 2020

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa klasy 1-6). Jednocześnie 
warunkiem uczestnictwa jest samodzielność dziecka (udział w zajęciach bez rodzica/opiekuna, 
ubieranie się, jedzenie, wyjścia do toalety itp.)

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki 
do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w 
sposób przyjemny i pożyteczny.
Celem zajęć jest:

• Zapewnienie uczestnikom twórczego spędzania czasu bez komputera i telefonu
• Promocja postaw społecznych nastawionych na współpracę

1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz.11: 00- do godz.14: 00
od poniedziałku do piątku.

2.  Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani zaznaczyć ten fakt w 
oświadczeniu.

3. Organizator nie zapewnia posiłków ani napojów.
Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku drugiego śniadania i napojów.

4. Organizator  nie odpowiada za rzeczy przynoszone przez dzieci na zajęcia. Prosi się, by uczestnicy nie 
przynosili na zajęcia cennych przedmiotów oraz pieniędzy.
Nie będzie możliwości wychodzenia do sklepu podczas zajęć.

5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) Spokojnego wypoczynku.
b) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu.
c) Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
d) Wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

6. Uczestnicy maja obowiązek
    a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
    b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
    c) brać udział w realizacji programu półkolonii,
    d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
    e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
    f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
    g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

 7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
     niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
     upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości akceptuje jego treść.
    
…………………………                                                         …………………………………..
  data                                                                                                   podpis rodzica /opiekuna



.....................................................................
imię i nazwisko dziecka

........….....................................................................................................................
imię i nazwisko rodzica/opiekuna          tel. kontaktowy rodziców lub opiekunów

OŚWIADCZENIE

Kowary, ...........................2020r.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki / syna .........................................................

w zajęciach „Ferie z Kulturą”.

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe / choruje na* .......................................................................

Po zajęciach dziecko będzie odbierane przez *…...........................................................................................

Po zajęciach dziecko wraca do domu bez opiekuna.*

..................................................
(podpis rodzica / opiekuna)

• niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH- wizerunek

Ja,  __________________________________________,  pełnoprawny opiekun dziecka

____________________________________________, dobrowolnie wyrażam zgodę na utrwalanie
wizerunku mojego dziecka i upublicznianie ich na stronie internetowej
MOK w Kowarach i Facebooku w związku z organizowanymi półkoloniami „Ferie z Kulturą 2020”.

…………………………………….
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) informuję, że: Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach z siedzibą w Kowarach (58-530) przy ulicy Szkolnej 2. Z
administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail kowary.mok@gmail.com bądź pod wskazanym adresem siedziby. 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.

Administrator przetwarza dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w związku z udziałem dziecka
w organizowanych półkoloniach „Ferie z Kulturą 2020”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału dziecka w półkoloniach. 

Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące wizerunku w celu promocji Ośrodka poprzez upublicznianie wizerunków dzieci na
stronie www.mok.kowary.p oraz Facebooku na podstawie zgody udzielonej przez pełnoprawnego opiekuna dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a w przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie żadnych konsekwencji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie
zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane będę
przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym
podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora  przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa
wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…..................................................
(czytelny podpis)

mailto:kowary.mok@gmail.com
http://www.mok.kowary.p/

