
REGULAMIN 
„Galaktyczne wakacje” 

15-26 lipca 2019 r. 
 
 

  
1. Organizatorem zajęć  pt. „Galaktyczne Wakacje” jest Miejskie Centrum Kultury  

w Imielinie. 
2. Program zajęć przewiduje zajęcia manualno-ruchowe połączone z nauką i zabawą -                  

w 2019r. związane z tematem kosmosu i astronomii i realizowany jest w dwóch 
placówkach MCK w Imielinie; od 15 do 19 lipca w Domu Kultury Sokolnia,   
ul. Imielińska 29 oraz od 22 do 26 lipca w pomieszczeniach Biblioteki Miejskiej  
w Imielinie, ul. Imielińska 92. 

3. Udział w zajęciach jest nieodpłatny, za wyjątkiem wyjazdu na wycieczkę – częściowa  
odpłatność 30,00 zł. 

4. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 13.00. 
5. Udział dziecka w zajęciach wakacyjnych poprzedzają zapisy osobno dla każdej 

placówki tj. w poniedziałek 15 i 22 lipca. 
6. Uczestnikami zajęć są dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do trzeciej 

gimnazjum,  które w danym roku mają nie mniej niż  6 lat i nie więcej niż 15 lat. 
7. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem organizatorów. 
8. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce w dniu 26.07.2019 r. jest: 

a) zapisanie się (ograniczona ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń) 
b) uiszczenie opłaty stanowiącej częściową odpłatność za wyjazd. 

9. Dla osób nie zapisanych na wyjazdy nie przewiduje się zajęć zastępczych. 
10. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu oraz 
przestrzegania zasad i zachowań obowiązujących w grupie tj.; dobrego wychowania, 
koleżeńskości, szacunku dla osób i mienia. 

11. Codzienny udział w zajęciach potwierdzony zostanie podpisem na liście obecności. 
12. Dzieci są odbierane po zakończeniu zajęć wyłącznie przez osoby wskazane  

w Deklaracji Uczestnictwa Dziecka. 
13. W Deklaracji Uczestnictwa Dziecka rodzic/prawny opiekun ma obowiązek 

poinformować  o specjalnych potrzebach, zaburzeniach, chorobach dziecka.  
14. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub 

prawni opiekunowie. 
15. Rodzic/opiekun ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w obuwie zmienne (domowe). 
16. Organizator  nie odpowiada za cenne rzeczy np. telefony komórkowe, tablet, MP 3  

przynoszone przez uczestników na półkolonie  oraz ich zniszczenie lub zagubienie. 
17. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 
18. Warunkiem uczestnictwa w „Galaktycznych Wakacjach” jest złożenie organizatorowi 

wypełnionej  i potwierdzonej trzema podpisami Deklaracji Uczestnictwa w dniu 
zgłoszenia dziecka, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

  
  
 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator danych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor reprezentujący Miejskie Centrum 

Kultury w Imielinie z siedzibą: Imielin  41-407, ul. Imielińska 92.   

Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować                        

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty 

elektronicznej: iod@imielin.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. 

Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez rodzica/opiekuna dziecka- uczestnika 

„Rusz się razem z nami” jest: art. 6 ust. 1 lit. b – RODO - zgłoszenie uczestnictwa dziecka w 

imprezie,   

Art. 6 ust. 1 lit. c – RODO niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących                        

na administratorze wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody                          

na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. 

Dane osobowe uczestników „Galaktycznych Wakacji” przetwarzane będą w celach organizacji                                         

i przeprowadzenia imprezy , publikacji danych osobowych ( wizerunku)  na stronie internetowej w 

prasie miejskiej i lokalnej oraz celom administracyjnym i archiwalnym. 

Udzielenie przez Panią /Pana zgody na przetwarzania danych osobowych uczestnika  „Rusz się 

razem z nami”  jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w imprezie. 

Odbiorcy danych osobowych. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych  

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,                        

dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane 

jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na 

podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba  że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych 

osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych,           a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

Prawo do cofnięcia zgody. 

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma 

Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia 

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej 

wycofania. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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