
REGULAMIN ZAJĘĆ FERYJNYCH

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestnika zajęć feryjnych organizowanych przez
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, zwane dalej w skrócie „GCKiS”

                                                                   § 1
Organizatorem zajęć feryjnych  jest Gminne Centrum Kultury i Sportu z siedzibą przy 
ul. Prusickiej 12, 55-100 Trzebnica.

Zajęcia są płatne z góry. Opłata za bilet wstępu na jeden dzień zajęć wynosi: 

25,00 zł/os.(zajęcia kulturalne)

10,00 zł/os.(zajęcia kinowe) 

Płatność należy uregulować  w terminie do 07.02.2020 . Opłaty można dokonywać w 
kasie GCKiS  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub przelewem 
na konto numer 77 9591 0004 2001 0000 4079 0002 (w tytule przelewu należy podać : 
imię, nazwisko, data zajęć, przedział wiekowy np. (Jan Kowalski, 11.02.2020 wiek 6-9 
lat). W przypadku braku wpłaty, dziecko  zostanie automatycznie skreślone z listy 
uczestników zajęć feryjnych.

§ 2
Warunkiem przyjęcia dzieci  na zajęcia feryjne w Gminnym Centrum Kultury i Sportu  
jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wypełnionej, aktualnej deklaracji 
zapisu oraz uiszczenie opłaty za zajęcia. Deklaracja ta musi zawierać między innymi: 
dane dotyczące dziecka, aktualne numery telefonów oraz wszelkie niezbędne 
informacje zawarte w deklaracji.

§ 3
W zajęciach feryjnych  mogą brać udział dzieci w wieku 6-13 lat.

§ 4
Dzieci przyprowadza i odbiera rodzic/opiekun prawny wymieniony w deklaracji. Czas 
sprawowania opieki nad dzieckiem rozpoczyna się na 10 minut przed godziną 
rozpoczęcia zajęć. Odebranie dziecka następuje do 10 minut po zakończeniu zajęć.

§ 5
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować pracownika o wszelkich 
okolicznościach dotyczących dziecka mających lub mogących mieć wpływ na 
zabezpieczenie dziecku należytej opieki w czasie zabawy, w szczególności dotyczy to 
informacji o posiadanych przez dziecko schorzeniach.

§ 6



Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka, jeśli 
otrzyma informację o takiej konieczności, w szczególności w razie złego samopoczucia/
choroby dziecka, czy innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem dziecka, czy 
innych dzieci przebywających pod opieką pracownika GCKiS.

§ 7
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW

§ 8
Dzieci, przebywające pod opieką zobowiązane są do przestrzegania reguł zachowania 
się w GCKiS. Notoryczne ich łamanie będzie zgłaszane rodzicom/opiekunom prawnym 
i może być podstawą odmowy przyjęcia dziecka na zajęcia feryjne.

  § 9
Gminne Centrum Kultury i Sportu ani opiekun nie ponoszą odpowiedzialności za 
zgubienie lub zniszczenie mienia dzieci, w szczególności nośników elektronicznych, np.
telefonu, tabletu, i-poda itp. Odpowiedzialność za urządzenia spoczywa na dziecku.

 § 10
Dzieci korzystają z wyposażenia GCKiS pod opieką i za zgodą opiekuna, którego   
obowiązkiem jest dbanie o jego bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie

                                                                   § 11

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Rodzic/opiekun prawny poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w zajęciach feryj-
nych udziela zgody na bezpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu sporządzonych dla potrzeb promocji wydarzenia filmów, zdjęć oraz ujęć
wideo z wizerunkiem swojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwier-
dzania. Zgoda obejmuje w szczególności: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powie-
lanie wykonanych zdjęć oraz ujęć wideo za pośrednictwem dowolnego medium, wy-
łącznie w celu zgodnym z celem przetwarzania.

2.Rodzic/opiekun prawny poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w zajęciach feryj-
nych udostępnia dobrowolnie dane swoje oraz swojego dziecka (imię, nazwisko, wiek 
dziecka, telefon kontaktowy, adres, informacje o stanie zdrowia) i oświadcza, że są one
zgodne z prawdą.

3.Organizator informuje, że administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji
uczestnictwa w zajęciach feryjnych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy. 



Dane będą przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusic-
ka 12, 55-100 Trzebnica.

a)Rodzic/opiekun prawny poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w zajęciach feryj-
nych  podaje dane osobowe swoje oraz dziecka (imię, nazwisko, adres, wiek dziecka, 
dane dotyczące stanu zdrowia dziecka, numer telefonu) i wyraża zgodę na ich przetwa-
rzanie w celu przeprowadzenia procesu naboru oraz prawidłowego przeprowadzenia 
zajęć feryjnych.

b)Możecie Państwo skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych przez e-mail: io-
d@um.trzebnica.pl

c)Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w zajęciach 
feryjnych.

d)Dane osobowe zawarte w deklaracji uczestnictwa nie będą przekazane innym pod-
miotom.

e)Dane osobowe zawarte w deklaracji uczestnictwa będą przechowywane przez okres 
zajęć feryjny a później zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

f)Dane osobowe zawarte w deklaracji uczestnictwa nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4.Organizator informuje, że rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo:

 wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprosto-
wania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia powyższych 
danych,

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


