
REGULAMIN LETNICH PÓŁKOLONII GMINNYCH

1. Organizatorem Półkolonii jest Wołowski Ośrodek Kultury, ul. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki,

a rodzic do oddania dziecka pod opiekę w dniach, o których mowa w par. 4, w godzinach 8:00-16:00.
Nadzór nad uczestnikami półkolonii sprawować będzie odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna.

3. Każde dziecko przychodzące i opuszczające zajęcia, każdego dnia będzie miało sprawdzaną temperaturę,
która dokumentowania będzie w dzienniku zajęć.

4. Półkolonie składają się z czterech turnusów, przy czym każdy z nich trwa 5 dni (poniedziałek – piątek).
Turnusy będą odbywać się w Wołowie, Lubiążu, Warzęgowie, Starym Wołowie oraz Krzydlinie Wielkiej.
Ilość grup utworzonych w danym turnusie/danej miejscowości będzie uzależniona od ilości zgłoszeń.

 Terminy: 
- I TURNUS 06.07.2020-10.07.2020
- II TURNUS 13.07.2020-17.07.2020
- III TURNUS 20.07.2020-24.07.2020
- IV TURNUS 27.07.2020-31.07.2020

5. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 15 lat.
6. Aby wziąć udział w półkoloniach należy:

- mieć ukończone 6 i nie więcej niż 15 lat (roczniki 2014-2005)
- zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM;
- wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ, dostępną na stronie www.wok-wolow.pl;
- dokonać  wymaganych  wpłat  należności,  w  tym:  250,00  zł/  osoba  –  tygodniowy  udział

w Półkoloniach.
7. Uczestnik  półkolonii  zobowiązany  jest  do  ścisłego  przestrzegania  postanowień  niniejszego

regulaminu,regulaminu  obiektów,  w  których  aktualnie  przebywa,  a  także  innych  szczegółowych
regulaminów  (takich  jak  np.  regulaminu  ppoż.,  itp.)  oraz  stosowania  się  do  poleceń  kierownika
półkolonii, wychowawców i instruktorów.

8. Nie  zastosowanie  się  do  postanowień  niniejszego  regulaminu  pociąga  za  sobą  określone
konsekwencje,włącznie  z  dyscyplinarnym  usunięciem  uczestnika  z  półkolonii  na  koszt  rodziców  lub
opiekunów. Wysokość kosztów ustala Organizator.

9. Zabrania  się  samowolnego  opuszczania  miejsca  pobytu.  Wszystkie  wyjścia  poza  teren  Organizatora
odbywają się w sposób zorganizowany, pod opieką wychowawcy. Uczestnik Półkolonii zobligowany jest
do przestrzegania PORZĄDKU DNIA. Każdy uczestnik dba o czystość ośrodka i jego otoczenia.

10. Zabrania  się  działań  zagrażających bezpieczeństwu,  zdrowiu  i  mieniu  swojemu i  innych  uczestników
półkolonii.

11. Zabrania  się  spożywania  napojów  alkoholowych,  narkotyków,  środków  odurzających,  palenia
tytoniu,wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym uczestnikom
półkolonii.

12. Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów. Zalecamy
deponowanie pieniędzy i dokumentów u wychowawcy.

13. Za  zagubiony  sprzęt  RTV  oraz  inne  wartościowe  rzeczy  uczestnika  pozostawione  bez  opieki
(niezdeponowane u wychowawcy lub kierownika) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

14. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
15. Uczestnicy półkolonii przy każdy wyjściu z miejsca w którym odbywają się półkolonie idą zwartą grupą,

stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy.
16. W czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne. Jezdnię wolno

przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, zachowując szczególną ostrożność. Zabrania się
wybiegania na jezdnię, popychania oraz innych lekkomyślnych postępowań.

17. Używanie  telefonów  komórkowych,  gier  elektronicznych  itp.  jest  dopuszczalne  wyłącznie  w  czasie
wskazanym  przez  wychowawcę.  Dla  zapewnienia  komunikacji  z  rodzicami,  wychowawcy  wyznaczą
godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka. W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo
ważnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy.

http://www.wok-wolow.pl/


18. Uczestnik  w  sytuacji  złego  samopoczucia  fizycznego  i  psychicznego,  bez  względu  na  porę  dnia
i odbywające się zajęcia, zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym swojego wychowawcę lub
innego członka kadry.

19. Udział w półkoloniach jest równoznaczny z przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na
Organizatora  w  następujących  polach  eksploatacji:  wielokrotne  eksponowanie  prac,  zamieszczanie
fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach, na stronach
internetowych  oraz  portalach  społecznościowych  Wołowskiego  Ośrodka  Kultury  oraz  Dzień  Dobry
Wołów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

20. Udział w półkoloniach jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.
21. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania organizacji wypoczynku.

Dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury
      Robert Sadowski



Wyrażam zgodę, w nieograniczonym czasowo okresie, na przetwarzanie  danych osobowych moich i mojego
dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji  LETNIE PÓŁKOLONIE GMINNE zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 2017 roku, o ochronie danych osobowych. Pouczony zostałem o prawie wglądu do moich danych
oraz ich zmiany.  
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Letnich Półkolonii Gminnych, nie wnoszę do niego
żadnych  zastrzeżeń  oraz  zobowiązuje  się  do  jego przestrzegania,  a  w szczególności  do  poinformowania
mojego dziecka o konsekwencjach jego niestosowania.   

data ….......................  podpis uczestnika ............................................  

data ….......................  podpis opiekuna/rodzica ........................................

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wołowski  Ośrodek Kultury,  Generała Władysława
Sikorskiego 6, 56-100 Wołów
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8)  podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może  skutkować
odmową zawarcia umowy

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i  publiczne udostępnienie oraz wszelkie utrwalenie i  zwielokrotnienie
w nieograniczonym czasowo okresie wizerunku mojego dziecka, niezbędnego do realizacji  oraz promocji
projektu  LETNIE  GMINNE  PÓŁKOLONIE  podczas  wakacji  2020,  w  następujących  polach  eksploatacji:
wielokrotne eksponowanie w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach, na
stronach  internetowych  oraz  portalach  społecznościowych  WOK,  Urzędu  Miejskiego  w  Wołowie  oraz
jednostek współpracujących, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.  Oświadczam,  że  niniejszą  zgodę  udzielam  nieodwołalnie  i  nieodpłatnie  bez  konieczności
każdorazowego jej zatwierdzania. 

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości

data ….......................  podpis opiekuna/rodzica ........................................


