
REGULAMIN PÓŁKOLONII „LATO 2021” 

 organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 

 
1. Uczestnikami półkolonii są dzieci klas I-III szkoły podstawowej zakwalifikowane w procesie 

rekrutacyjnym. 

2. Regulamin Półkolonii „Lato 2021” oraz regulamin higieny dotyczy kadry, rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz uczestników półkolonii i obowiązuje w trakcie zapisów na półkolonie, jak i podczas jego 

trwania. 

3. Półkolonie odbywają się od 02.08.2021 do 13.08.2021 w dwóch turnusach  

(od poniedziałku do piątku) I turnus w dniach  02 -06.08.2021, II turnus w dniach 09 -13.08.2021 w 

godz. 7:00-16:00. 

4. Organizator podczas trwania półkolonii zapewnia opiekę i nadzór kadry (kierownika i wychowawców). 

5. Zapisy odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury . 

6. W procesie rekrutacji na półkolonie biorą udział dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli w 

GOK poprawnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji, 

wraz z kompletem dokumentów dostępnych na www.gok.kleszczow.pl oraz upoważnienie do odbioru 

dziecka z półkolonii, stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji i dokonali wpłaty w kasie 

GOK po zakwalifikowaniu dziecka.  

7. Organizator dołoży wszelkich starao, aby zapewnid uczestnikom optymalne i bezpieczne  warunki 

wypoczynku i umożliwid im udział w zaplanowanych zajęciach. 

8. Kadrę półkolonii stanowid będą: osoba z uprawnieniami kierownika wypoczynku oraz osoby  

z uprawnieniami wychowawcy wypoczynku. Kadra jest wspólnie odpowiedzialna za opiekę i nadzór 

nad uczestnikami półkolonii oraz realizację swoich zadao wynikających z Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

9. W ramach turnusu półkolonijnego uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, na które składa się 

śniadanie, obiad, podwieczorek. 

10. W przypadku rezygnacji z półkolonii lub opuszczenia dnia w turnusie rodzic /opiekun prawny  pokrywa 

100% rzeczywistych kosztów za każdy dzieo nieuczestniczenia w półkolonii, jeżeli nie będzie 

możliwości wpisania kolejnego dziecka z listy rezerwowej.  Wyłączenie obowiązku pokrycia 100% 

kosztów dziecka może nastąpid wyłącznie z powodu uzasadnionych i udokumentowanych, przez 

rodzica/opiekuna prawnego, przyczyn losowych. O zaistniałym zdarzeniu i ewentualnej rezygnacji 

z półkolonii rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest  niezwłocznie poinformowad GOK. 

11. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za punktualne przyprowadzenie dziecka i jego 

odebranie w wyznaczonych przez organizatora godzinach. Każdego dnia zbiórka odbywa się  

w godz. 7.00-8:00 

12. Za nieobecnośd dziecka lub rezygnację podczas trwania turnusu zwrot opłaty za turnus nie będzie 

przysługiwał. 

13. O konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w „planie zajęd” organizator zobowiązuje się 

poinformowad rodziców lub opiekunów prawnych dziecka możliwie jak najszybciej. 

14. Istnieje możliwośd odebrania dziecka wcześniej lub przeprowadzenia później. Fakt ten należy ustalid 

każdorazowo z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii telefonicznie lub osobiście. 

15. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenie odbioru dziecka z półkolonii u wychowawcy lub 

kierownika półkolonii. 

16. Dziecko może odebrad osoba upoważniona, legitymująca się dowodem tożsamości oraz pisemnym 

upoważnieniem od Rodzica/Opiekuna. O takim fakcie każdorazowo Rodzic/Opiekun informuje 

telefonicznie wychowawcę lub kierownika półkolonii. 

17. Ze względów bezpieczeostwa, do odbioru dziecka z półkolonii uprawnieni są rodzice lub prawni 

opiekunowie dziecka oraz osoby pełnoletnie wskazane w upoważnieniu, dostępnym na stronie 

internetowej www.gok.kleszczow.pl. W razie wątpliwości członek kadry może podczas odbioru 

poprosid o okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osobowe osoby upoważnionej w 

formularzu. 

18. Rodzic lub opiekun prawny nie uczestniczy i nie towarzyszy uczestnikowi w zajęciach organizowanych  

w ramach półkolonii. 

19. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

http://www.gok.kleszczow.pl/
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a) spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku; 

b) udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach półkolonii, chyba że zostali  

z którychkolwiek zwolnieni przez rodzica lub opiekuna prawnego, lekarza bądź wychowawcę; 

c) zgłaszania uwag do wychowawcy lub kierownika półkolonii; 

20. Wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie wizerunku oraz na nieodpłatne 

wykorzystywanie zdjęd oraz nagrania zawierającego wizerunek  dziecka/podopiecznego 

zarejestrowanego podczas półkolonii, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania jest 

jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz nagranie mogą zostad umieszczone w mediach,  na stronie 

internetowej, oraz w innych mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, 

stronie internetowej Gminy Kleszczów oraz w materiałach promocyjnych, informacyjnych, 

reklamowych i marketingowych oraz sprawozdawczych GOK w Kleszczowie. Zgoda dotyczy fotografii 

przedstawiającej zarówno  postaci całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub w zestawieniu z 

wizerunkami innych osób.  

21. Za dewastacje i przywłaszczenie mienia odpowiedzialnośd ponoszą rodzice/opiekunowie prawni 

uczestnika. 

22. Organizator oraz kadra nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika. 

23. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 

a) przestrzegad niniejszego regulaminu; 

b) stosowad się do zaleceo kierownika i wychowawców półkolonii; 

c) przestrzegad zasad bezpieczeostwa i informowad kadrę półkolonii o sytuacjach zagrażających 

życiu i zdrowia; 

d) przestrzegad Regulaminu higieny. 

24. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do respektowania wszystkich poleceo wychowawców i do 

przestrzegania zasad BHP i PPoż. 

25. Uczestnikom półkolonii zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia 

wyposażenia, sprzętów i materiałów dydaktycznych. 

26. Wszelkie naruszenie niniejszego regulaminu może wiązad się z następującymi konsekwencjami: 

a) upomnienie przez wychowawcę półkolonii; 

b) upomnienie przez kierownika półkolonii; 

c) zakazu udziału w niektórych zajęciach; 

d) powiadomienie rodziców o zachowaniu dziecka; 

e) wykluczenie z półkolonii. 

27. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do wyposażenia dziecka: 

a) w strój do wyjścia na zewnątrz dostosowany do warunków pogodowych; 

b) w strój gimnastyczny i obuwie sportowe na zmianę; 

c) dodatkowe spodnie dresowe lub leginsy oraz koszulkę do przebrania. 

d) w maseczki ochronne medyczne. 

28. Rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do zapoznania dziecka z postanowieniami regulaminu 

dotyczącymi uczestnika półkolonii. 

29. Rodzic i uczestnik półkolonii jest zobowiązany do respektowania procedur zawartych w regulaminie 

higieny w związku z zagrożeniem epidemicznym, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem półkolonii „LATO 2021”, akceptuję jego 

warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią, dziecka oraz, w razie takiej potrzeby, wyjaśnienia mu 

jego postanowieo. 

………………………………………..     …………………………………………………. 

     (miejscowośd, data)      (podpis rodziców lub opiekunów) 

  



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………….…… (imię i nazwisko) jako 

pełnoprawny opiekun dziecka/podopiecznego, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

w tym wizerunku mojego dziecka/podopiecznego, przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Kleszczowie podanych w podanych w karcie kwalifikacyjnej i składanych oświadczeniach, w związku z 

organizacją i realizacją półkolonii w 2021 roku 

 

……………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęd oraz nagrania 
zawierającego wizerunek mojego dziecka/podopiecznego, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)  
zarejestrowany podczas półkolonii „LATO 2021”, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz nagranie mogą zostad umieszczone w 
mediach, na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kleszczowie, stronie internetowej Gminy Kleszczów oraz w materiałach promocyjnych, 
informacyjnych, reklamowych, marketingowych i sprawozdawczych GOK w Kleszczowie. Zezwolenie 
dotyczy fotografii przedstawiającej zarówno w postaci całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub w 
zestawieniu z wizerunkami innych osób.  
Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego wyrażam 
dobrowolnie. 
                                                                                   
 

……..……………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
………………………………………..     …………………………………………………. 

(miejscowośd, data)      (podpis rodziców lub opiekunów) 

Obowiązek informacyjny: Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informujemy, iż:  

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74,  

97-410 Kleszczów.  

2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu i zakresie niezbędnym 

do przyjęcia zgłoszenia, dokonania niezbędnych rozliczeo, realizacji półkolonii, archiwizacji kart kwalifikacyjnych, 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeo.  

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@gok.kleszczow.pl.  

4. Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w celu realizacji półkolonii, tj. organizatorowi, administratorowi obiektu 

oraz ubezpieczycielowi.  

5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uczestnictwa w półkoloniach 

 w 2021 roku. 
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OŚWIADCZENIE DOT. UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH DLA UCZNIÓW KLAS I-III – PÓŁKOLONIE LATO 2021 

Ja (imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)……………………………………………………………………………………………. 

Zamieszkały(a) w (adres zamieszkania)……………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczestnika półkolonii………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, iż: 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego w półkoloniach 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 

2. uczestnik półkolonii posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Kleszczów oraz stale 

zamieszkuje wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy Kleszczów; 

3. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych i 

fałszywych oświadczeo.  

W przypadku złożenia nieprawdziwych danych pokryje 100% rzeczywistych kosztów 

organizowanego wypoczynku. 

4. świadomy(a) jestem odpowiedzialności w przypadku rezygnacji z półkolonii lub opuszczenia 

dnia w turnusie, tj. zobowiązany jestem do pokrycia 100% rzeczywistych kosztów za każdy 

dzieo nieuczestniczenia w półkolonii, jeżeli nie będzie możliwości wpisania kolejnego dziecka 

z listy rezerwowej.  Wyłączenie obowiązku pokrycia 100% kosztów dziecka może nastąpid 

wyłącznie z powodu uzasadnionych i udokumentowanych, przez rodzica/opiekuna prawnego, 

przyczyn losowych. O zaistniałym zdarzeniu i ewentualnej rezygnacji z półkolonii 

zobowiązany niezwłocznie poinformowad GOK. 

5. Zostałem(am) poinformowany(a) o braku zwrotu opłaty za turnus w przypadku rezygnacji  

z uczestnictwa w półkolonii. 

6. złożenie karty kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu półkolonii, 
przestrzegania  regulaminu higieny i zobowiązuję się od zapoznania mojego 
dziecka/podopiecznego z wyżej wymienionymi regulaminami oraz do zobowiązania mojego 
dziecka/podopiecznego do jego postrzegania 

 
 
 
………………………………………..     …………………………………………………. 

     (miejscowośd, data)      (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 


