
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  Nr 10 z dn. 24.06.2022r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zajęć wakacyjnych 

dla dzieci  pn. "WAKACJE Z KULTURĄ 2022" 

 

 

 

 

Regulamin 

zajęć wakacyjnych dla dzieci pn. "WAKACJE Z KULTURĄ 2022" 

 

 
1. Organizatorami zajęć wakacyjnych są: 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu 

• Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" w Ślemieniu. 

2. Organizację zajęć określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi 

w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia. 

3. Zajęcia wakacyjne odbywają sie w dniach 5-15 lipca 2022r., za wyjątkiem weekendów oraz 

poniedziałków w godz. 9.30-13.00 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

Organizatorów. 

4. Dopuszcza się możliwość wydłużenia godzin trwania godzin wakacyjnych w danym dniu ze 

wzgledu na realizowany program. 

5. Zajęcia wakacyjne odbywaja sie w: Gminny Ośrodek Kultruy "Jemioła" ul. Krakowska 124 

34-300 Ślemień oraz Gminna BIblioteka Publiczna w Ślemieniu ul. Szkolna 1 34-300 

Ślemień. 

6. Zajęcia mogą odbywać się w plenerze na terenie Gminy Ślemień. 

7. Wycieczki organizowane w ramach zajęć wakacyjnych wymagaja pisemnej zgody 

Rodzica/Opiekuna prawnego na udział dziecka w wycieczce. 

8. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 

9. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat. Grupa docelowa do 28 

osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Regulamin zajęć wakacyjnych dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki 

www.bibliotekaslemien.pl oraz na stronie Ośrodka kultury "Jemioła" 

www.slemien.naszgok.pl 

11. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie pisemnej zgody Rodzica/ Opiekuna 

prawnego na udział w zajęciach(załącznik nr 1 do Regulaminu). 

12. Zgoda na udział (załącznik nr 1 do Regulaminu)obejmuje również zgode bądź jej brak na 

publikację wizerunku Uczestnika zajęć oraz informację dotycząca przetwarzania danych 

osobowych Uczestników/Rodziców/Opiekunów prawnych. 

13. W przypadku rezygnazji Uczestnika z udziału w zajęciach wakacyjnych jest on 

zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Organizatorów. 

14. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania się do poleceń 

Organizatorów oraz innych upoważnionych osób, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz 

dbania o mienie instytucj. 

15. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom posiłków ani napojów. 

16. Organizatorzy nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w podczas zajęć oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

17.  Organizatorzy zalecają, aby podczas trwania zajęć  dzieci nie posiadały przy sobie cennych 

urządzeń typu telefon komórkowy, odtwarzacz muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w 

zajęciach. 

18. Uczestnikom zajęć wakacyjnych zabrania się oddalenia z miejsca organizowanych zajęć. 

19. Samowolne oddalenie sie Uczestnika z zajęć wakacyjnych, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń będzie zgłaszane Rodzicom/Opiekunom prawnym oraz karane 



upomnieniem, w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach. 

20. Każdy Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika zajęć wakacyjnych zobowiązany jest do 

odprowadzenia Uczestnika na zajęcia, a nastepnie odebrania go po ich zakończeniu lub do 

podpisania zgody na samodzielny powrót Uczestnika po zakonczeniu zajęć (Załącznik nr 1 

do Regulaminu). 

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian harmonogramu zajęć oraz niniejszego 

Regulaminu. 

22. Przystąpienie do udziału w zajęciach wakacyjnych jest jednoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

zajęć wakacyjnych pn. "WAKACJE Z KULTURĄ 2022" 

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

na udział w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez 

Gminną Bibliotekę Publicznej w Ślemieniu oraz Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" 

 w Ślemieniu 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….. 

       (imię i nazwisko) 

w zajęciach wakacyjnych WAKACJE Z KULTURĄ 2022 organizowanych przez GBP oraz GOK "Jemioła" 

w Ślemieniu w dniach od 05.07.2022 r. do 15.07.2022 r. 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………… 

  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:……………………………………………………………... 

 

Telefon rodzica/opiekuna: ……………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych na udział mojego dziecka w wyżej 

wymienionych zajęciach. 

 
Zobowiązuję się do: 

 

1. Odprowadzenia dziecka  na zajęcia,a nastepnie odebrania go po ich zakończeniu, 
 

2. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu.* 

 

 * podkreślić właściwe 

 

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojego dziecka w drodze pomiędzy miejscem 

zajęć a domem. 

 

Oświadczam, że znany mi jest Regulamin zajęć WAKACJE Z KULTURĄ 2022 dostępny na 

stronach www Organizatorów. 

 

 
Czytelny podpis rodzica: ………………………………………………………… 

 

Zgoda na publikację zdjęć z zajęć wakacyjnych 

 

Wyrażam* / nie wyrażam* (* niepotrzebne skreślić) zgodę na publikację zdjęć zawierających wizerunek  

mojego dziecka wykonywanych podczas zajęć wakacyjnych WAKACJE Z KULTURĄ 2022 organizowanych 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu i Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" w Ślemieniu na 

stronach internetowych i portalach społecznościowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu oraz 

Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu. 

 

 

Czytelny podpis rodzica: ………………………………………………………… 

 
 

 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Działając 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 („RODO”) informujemy 

że: 

1) Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych są : 

a) Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu ul. Szkolna 1, 34-323 Ślemień reprezentowana przez Dyrektora 

Biblioteki.  

b) Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" w Ślemieniu z siedzibą: ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień 

reprezentowany przez Dyrektora GOK. 

2) Kontakt do Inspektorów Ochrony Danych jest możliwy pod adresami e-mail : 

- Dla Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu: jszostak@volvox.pl. 

- Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu: iod@bibliotekaslemien.pl 

lub korespondencyjnie na adres poszczególnego Administratora. 

3) Celem przewarzania Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest udział Pani/Pana Dziecka w zajęciach 

wakacyjnych organizowanych przez Administratora. 

4) Postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda ( art. 6 ust. 1 lit a RODO osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów). 

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

a) osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, 

b) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

c) podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia zawartych z Administratorem, takie jak: 

podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną. 

6) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy od zakończenia zajęć 

wakacyjnych "WAKACJE Z KULTURA 2022", na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji 

czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku do czasu jej odwołania. 

7) Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych 

osobowych, żądania danych osobowych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, 

cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach, 

podanie pozostałych danych jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne. 

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 


