
Regulamin uczestnictwa w zajęciach podczas ferii 2020 r. w: 
Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce 

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Warce 

 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach podczas ferii 2020 r. jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna 

wypełnionej karty informacyjnej o dziecku, zapoznanie się z  niniejszym regulaminem oraz przestrzeganie go. 

Niedostarczenie wypełnionej karty będzie skutkowało odmową przyjęcia dziecka na zajęcia.  Od 28 stycznia 

można pobrać i wypełnić kartę informacyjną w instytucjach organizujących zajęcia. Jedna karta obowiązuje we 

wszystkich instytucjach. 

a) W przypadku problemów zdrowotnych dziecka wskazanych w deklaracji rodzic/prawny opiekun ma 

niezwłoczny obowiązek powiadomić ustnie organizatora o zaistniałej sytuacji. 

b) Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz organizatora, ma on prawo nie przyjąć dziecka z 

podanymi problemami zdrowotnymi lub innymi.  

2. Zajęcia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla dzieci mieszkających bądź uczących się na terenie gminy 

Warka, które urodziły się w latach 2009-2013. Dzieci urodzone przed 2009 r. mogą uczestniczyć w zajęciach akcji 

„Ferie w Warce 2020” w charakterze wolontariusza pomagającego przy realizacji zajęć. Jednego dnia 

maksymalnie w zajęciach może brać udział 55 dzieci. Każdego dnia obowiązuje zasada „Kto pierwszy ten lepszy”.  

3. Wszystkie organizowane zajęcia są bezpłatne.  

4. Rodzic ma obowiązek podać w karcie uczestnika numer telefonu najlepiej komórkowego. Numer ten będzie 

wykorzystywany do ewentualnego kontaktu w nagłych przypadkach.   

5. Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00 – 14:00 od 10 lutego do 21 lutego  (poniedziałek – piątek). Rodzic ma 

obowiązek przyprowadzić dziecko na zajęcia najpóźniej 10 minut po rozpoczęciu zajęć. Jeżeli dziecko zostanie 

przyprowadzone później może nie zostać przyjęte na zajęcia (w zależności od charakteru organizowanych danego 

dnia warsztatów oraz liczby uczestników).  

6. Dziecko należy przyprowadzać do miejsc, w których danego dnia realizowane są zajęcia (Dworek, CeSiR, 

Basen, Biblioteka, Muzeum) zgodnie z wyznaczonym planem.  

7. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun wyraził zgodę na samodzielne opuszczanie przez dziecko terenu zajęć po 

ich zakończeniu, uczestnikowi nie wolno opuszczać go w trakcie ich trwania bez powiadomienia o tym opiekuna 

organizującego zajęcia.  

8. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun nie wyraził zgody na samodzielny powrót do domu, dziecko nie może 

samodzielnie opuścić terenu zajęć po ich zakończeniu.   

9. Uczestnik ma obowiązek: przestrzegania zaplanowanego rozkładu dnia, dbania o czystość oraz ład i porządek 

w całym otoczeniu i miejscu odbywania zajęć, przestrzegania regulaminu.  

10. Uczestnikowi nie wolno: stosować używek, stosować przemocy wobec kolegów i koleżanek obecnych na 

zajęciach.  

11. W przypadku nagminnego łamania regulaminu uczestnik w pierwszej kolejności otrzymuje upomnienie ustne 

od organizatora zajęć, następnie o złamaniu regulaminu zostanie powiadomiony rodzic/opiekun. W przypadku 

dalszego niestosowania się do regulaminu uczestnik otrzyma zakaz uczestnictwa w akcji „Ferie w Warce 2020”.   

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubiony podczas zajęć sprzęt elektroniczny, np. telefony 

komórkowe i inne rzeczy wartościowe uczestników.  

13. Jednostki organizujące zajęcia nie zapewniają dziecku wyżywienia podczas ich trwania. 

14. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na realizację zajęć zaplanowanych poza siedzibą organizatorów w celu 

zorganizowania spacerów, gier terenowych itp.  

15.. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka na fotografiach wykonanych podczas zajęć. 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wcześniej ustalonej tematyki zajęć w wyniku zaistniałych 

czynników zewnętrznych lub z innych ważnych powodów. 

17. Podpisanie regulaminu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego punktów.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminna Instytucja Kultury ''Dworek Na Długiej" (Ul. 

Długa 3, 05-660 Warka, Tel. +48 667 22 70). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji „Ferii w Warce 2020”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości uczęszczania dziecka na zajęcia w ramach „Ferie w Warce 2020”. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
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KARTA INFORMACYJNA „Ferie w Warce 2020” 

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Wiek dziecka  

  

 

Miejsce zamieszkania 

dziecka 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

Kontakt do 

rodzica/opiekuna 

 

 

 

Informacje dodatkowe o 

dziecku (alergie/choroby 

itp.) 

 

 

 

□ Dziecko będzie odbierane z zajęć przez rodzica/opiekuna 

□ Dziecko wraca do domu samodzielnie 

 

Świadomy/świadoma odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, 

że dane zawarte w „KARCIE INFORMACYJNEJ „Ferie w Warce 2020”, są zgodne z 

prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie nieprawdziwych danych może 

spowodować skreślenie dziecka z listy zajęć). 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższym regulaminem. Wyrażam zgodę na udział 

mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Gminną Instytucję Kultury „Dworek na 

Długiej” w Warce, Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 

w Warce, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Warce. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka oraz wizerunku 

mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1 w celach niezbędnych do udziału mojego dziecka w zajęciach „Ferie w Warce 2020”. 

 Data i podpis rodzica/opiekuna 

             ……………………………. 

 

 


