REGULAMIN
PÓŁKOLONII LETNICH
pn. „ W labiryncie emocji - po nitce do siebie”
I. Organizator
Organizatorem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „ W labiryncie emocji - po nitce do siebie”
realizowanego w ramach programu LATO w TEATRZE 2019 jest Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża
Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki.
II. Forma
Zajęcia będą odbywać się w formie półkolonii, w ramach których będą prowadzone zajęcia artystyczne.
III. Cele
Celem zajęć jest stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu
oraz kształtowanie zainteresowań artystycznych
IV. Termin i miejsce
1. Zajęcia w ramach półkolonii będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 oraz
w sobotę od 8.00 – 14.00 w terminie od 19 do 31 sierpnia 2019 r.
2. Zajęcia będą odbywały się w Suwalskim Ośrodku Kultury przy ul. Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki
(tel.87 5638517, e mail
V. Uczestnictwo
Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 10 do 14 lat, które zostały zgłoszone przez
rodziców lub opiekunów prawnych w ramach limitu miejsc. Przez zgłoszenie należy rozumieć
wskazanie danych w formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), które są niezbędne
do przeprowadzenia procesu kwalifikacji.
VI. Zakres świadczeń
Organizator zobowiązuje się zapewnić:






realizację zajęć zgodnie z projektem;
wykwalifikowaną kadrę instruktorów i kierownika;
opiekę w godzinach 8:00-16:00 w dni powszednie oraz od 8.00 – 14.00 w sobotę;
wyżywienie obejmujące: obiad oraz dodatkowo wodę i owoce;
ubezpieczenie NNW.

VII. Obowiązki uczestnika:
Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do:






przestrzegania regulaminów obiektów, w których będą prowadzone zajęcia;
aktywnego udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w ciągu dnia;
zachowania szacunku względem innych uczestników zajęć;
wykonywać wszystkie polecenia kierownika i instruktorów;
przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek w miejscu;




nie oddalać się poza obręb placówki i zajęć bez zezwolenia wychowawcy/kierownika;
chronić dobro własne i cudze

VIII. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych:
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przekazać dziecko pod opiekę wychowawcy
w godzinach 8:00 - 9:00 oraz odebrać dziecko w godzinach od 15.00 do 16:00, a w sobotę od 13.00 do
14.00.
2. W przypadku wyznaczenia innej osoby do odbioru dziecka niż rodzic/opiekun prawny, osoba, której
przysługuje prawo do opieki nad dzieckiem zobowiązana jest złożyć kierownikowi lub wychowawcy
stosowne upoważnienie, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu
(nie dotyczy dzieci powyżej 12 roku życia).
3. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego,
za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko.
IX. Środki dyscyplinujące:
W celu prawidłowej realizacji programu półkolonii Organizator wprowadza
następujące środki dyscyplinujące uczestników:



upomnienie przez kierownika ;
usunięcie z półkolonii na podstawie decyzji kierownika.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1.

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników półkolonii jest Suwalski Ośrodek
Kultury, z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Papieża Jana Pawła II 5.
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: dorota.sklodowska@soksuwalki.eu.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz organizacji półkolonii, a
także w celach promocyjnych i marketingowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, na podstawie art. 6 ust.1 lit.. a,
ale jest niezbędne do udziału w półkoloniach.
5. Uczestnik półkolonii ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych,
prawo
do
wniesienia
sprzeciwu,
prawo
do
cofnięcia
zgody
w dowolnym momencie; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Uczestnik półkolonii zezwala na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
swojego wizerunku przez Suwalski Ośrodek kultury na potrzeby organizacji, dokumentacji i
promocji półkolonii.
7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników półkolonii nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Dane uczestników półkolonii nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
9. Dane uczestników półkolonii będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
10. Uczestnikom półkolonii przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

XI. Pozostałe postanowienia:
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zniszczone przez uczestników podczas
półkolonii.
2. Organizator zaleca pozostawienie w domu cennych rzeczy/akcesoriów np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki jak również innych przedmiotów, które nie są niezbędne do realizacji programu
zajęć.
3. W trakcie półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania niebezpiecznych przedmiotów.
4. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
5. Uczestnika półkolonii można zwolnić z zajęć i opieki wyłącznie na podstawie pisemnego
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych złożonych kierownikowi lub wychowawcy.

Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury
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