
REGULAMIN AKCJI  „ZIMOWE ZAJĘCIA W CK 2022” 

 
ZAJĘCIA SĄ SKIEROWANE DO DZIECI Z TERENU GMINY GRODZISK MAZ. w wieku 
od 6 do 13 lat. 

 
1. Uczestnicy akcji „ ZIMOWE ZAJĘCIA W CK 2022 ” przebywają pod opieką 

instruktorów od godz. 10.00-14.30. Instruktorzy w tym czasie są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć. 
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

3. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u instruktora. 
4. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godz. 14.45. 
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisać 

oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka po zajęciach. 
6. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach konieczna jest wcześniejsza informacja 

telefoniczna, brak takiej informacji wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy uczestników 
zajęć, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne dziecko z listy rezerwowej. 
7. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów 
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 

c) brać udział w realizacji programu zajęć 
d) zachować kulturę i higienę osobistą, schludny wygląd i czystość 
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne 

f) zgłaszać instruktorowi wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku 
samodzielnego powrotu do domu) 
g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach 

h) mieć obuwie na zmianę 
i ) nie przynosić  wartościowych przedmiotów na zajęcia, Ośrodek Kultury nie odpowiada 

za te przedmioty 
8. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub 
opiekunowie. 

9. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,  
niewykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu lub stwarzanie 

zagrożenia dla pozostałych uczestników zajęć będzie karane upomnieniem, naganą a w 
ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach. 
10. Opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych) na potrzeby administracyjne Ośrodka 
Kultury.  

10. Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka na 
potrzeby dokumentujące działalność Ośrodka Kultury. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW: 
1. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona, grupy po 15 osób. 

2. Zapisy prowadzi impresariat drogą mailową m.krupa@centrumkultury.eu. 
Przy zapisie prosimy podać imię, nazwisko, wiek dziecka oraz termin na jaki chcą 
Państwo zapisać dziecko, prosimy również o informację czy dziecko po zajęciach 

będzie odbierane czy będzie wracać samo. 
3. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Akcji „ZIMOWE ZAJECIA W CK 2022” jest: 
- zapisanie dziecka na zajęcia i osobiste podpisanie oświadczeń o stanie zdrowia dziecka 

oraz o sposobie powrotu dziecka do domu po zajęciach.  
- brak podpisanego oświadczenia wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy uczestników 

akcji „ZIMOWE ZAJECIA W CK 2022” 
- podpisane oświadczenie należy dostarczyć osobiście w dniu rozpoczęcia zajęć. 
4. W związku z ogromnym zainteresowaniem akcją „ZIMOWE ZAJECIA W CK 2022” 

Ośrodek Kultury stworzy listę rezerwową dla 10-ciu osób. 
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Na podstawie 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 (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne 

administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych 
zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że 

Administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z 
siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9, Z administratorem danych 

można się skontaktować poprzez adres email rodo@centrumkultury.eu lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem, w tym 

przesyłania Państwu informacji o naszych aktualnych ofertach. 
Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO). 

Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje 
niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem i tym samym uniemożliwia przesyłanie 
Newslettera. 

Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami 
administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla 
administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT. 

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawienia. 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres 

rodo@centrumkultury.eu lub osobiście w siedzibie OŚRODEK KULTURY GMINY 
GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez 
Administratora niezgodnie z RODO. 

 
 
 

Imię nazwisko 
 

PODPIS 
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