
Regulamin Półkolonii Letnich z M-GOK 

Kłecko 02 – 13.07. 2018 r. 

1. Program półkolonii jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 – 16 lat.

2. Uczestnicy  przebywają  pod  opieką  wychowawców  w  czasie  zajęć  zgodnie
z harmonogramem.

3. Należy przestrzegać  punktualnego  stawiania się w miejscu zbiórek oraz  odbierania  dzieci z  
zajęć.

4. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do budynku M-GOK lub  
miejsca zbiórki (przystanek autobusowy) i z powrotem.

5. Dowóz i odwóz dzieci zapewnia organizator Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku

6. Jeżeli  rodzic  wyraża  zgodę  na  samodzielny  powrót  dziecka  z  M-GOK  do  domu,
musi wyrazić zgodę na piśmie.

7. Uczestnicy Półkolonii Letnich 2018 mają prawo do:

 spokojnego wypoczynku, zabawy,
 uczestniczenia w zajęciach i wycieczkach,
 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zgodnie z ich

przeznaczeniem,
 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie,
 bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy,

8. Uczestnicy Półkolonii Letnich 2017 mają obowiązek:

 przestrzegać niniejszego Regulaminu

 w przypadku niedyspozycji, zgłosić to wychowawcy,

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,

 przestrzegać harmonogramu dnia,

 szanować mienie M-GOK, pomoce dydaktyczne oraz własność innych uczestników,

 zachować higienę osobistą, ład i czystość na terenie budynku M-GOK,

 w  trakcie  zajęć  w  M-GOK,  wyjść  lub  wyjazdów  zabrania  się  samowolnego  oddalania
się od grupy.

9. Samowolne  oddalenie  się  od  instruktorów,  niesubordynacja,  niezdyscyplinowanie,  nie  
wykonywanie  poleceń  instruktorów,  nieprzestrzeganie  Regulaminu  będzie  karane  
upomnieniem lub naganą. W ostateczności organizator ma prawo odmowy dalszego udziału  
dziecka w zajęciach.

10. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.

11. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien:

 być przygotowany do warunków pogodowych (zwłaszcza podczas wycieczek),

 posiadać odpowiednie obuwie (w razie potrzeby obuwie zmienne na zajęcia sportowe i taneczne),

 posiadać strój dopasowany do zajęć (strój sportowy podczas zajęć ruchowych), 

 posiadać prowiant oraz wodę.

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii  oraz
za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonane przez innych uczestników.



13. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

15. Przy karty kwalifikacyjnej należy podać numer aktualnego telefonu kontaktowego  do
rodzica lub opiekuna dziecka, pod którym będzie dostępny podczas pobytu dziecka na półkoloniach.

16. W przypadku konieczności wycofania dziecka z zajęć, wcześniejszego wyjście dziecka,  należy
powiadomić o tym opiekuna lub kierownika półkolonii w możliwie najkrótszym czasie.

17. Należy poinformować organizatora o stanie zdrowia dziecka, chorobach przewlekłych.

18. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik półkolonii. 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem/am się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję 

jego treść. 

Data .....................Czytelny podpis rodzica (opiekuna) ....................................... 

Oświadczenie dla rodziców/opiekunów dzieci dojeżdżających autobusem

Oświadczam, że moje dziecko w czasie trwania półkolonii będzie dojeżdżało do M-GOK w Kłecku 
autobusem.   Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na samodzielny powrót do 
domu z przystanku autobusowego w miejscowości …........................................ .

…......................................

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

Oświadczenie dla rodziców/opiekunów dzieci wracających samodzielnie

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na samodzielny powrót do domu z Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku po zakończonych zajęciach na półkoloniach.

…......................................

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna



Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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

(określane popularnie jako „RODO”) i w związku z tym chcemy poinformować Państwa w jaki

sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego.

1. Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego jest Miejsko – 
Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 8, 62-270 Kłecko

Z administratorem można się kontaktować:

 listownie, na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 8, 62-270 Kłecko

Z administratorem można się kontaktować:;

 za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: mgok_klecko@onet.pl

 telefonicznie, pod numerem telefonu: 61 427 01 22

2. Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Państwa są przetwarzane w celu

zakwalifikowania Państwa dziecka/podopiecznego na półkolonie letnie oraz w celach związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem tych półkolonii.

3. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego są przetwarzane na podstawie art.6

ust.1 lit.c i art.9 ust.2 lit.b RODO. Oznacza to, że przetwarzanie Państwa danych osobowych

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a

wynikającego z dwóch ustaw wymienionych poniżej:

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o

Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1629)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016r., poz. 452)

4. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego będą udostępniane na mocy

odpowiednich umów Firmie Ubezpieczeniowej (obowiązek ubezpieczenia NNW dla

uczestników wypoczynku), a także do wglądu podczas kontroli Kuratorium Oświaty,

Sanepidu. bądź innego organu kontroli. W przypadku konieczności udzielenia pomocy

medycznej Państwa dziecku/podopiecznemu dane osobowe będą udostępniane w jednostkach

ochrony zdrowia.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organizator wypoczynku ma obowiązek



przechowywania dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wypoczynku i dokumentacji

wypoczynku przez 5 lat. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego będą więc

przechowywane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kłecku okres 5 lat.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku braku

dostępu do tych danych nie będziemy mogli zakwalifikować dziecka na obóz.

7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości:.........................................................................................

..........................................................................................

.................................................... ..........................................................................................

(Miejscowość, data) (Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych i dziecka, podpisy)

…................................................................... …............................................

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka Miejscowość, data



…...................................................................

Adres korespondencyjny

…...................................................................

Telefon kontaktowy

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*(*niepotrzebne skreślić) na 

rejestrowanie i nieodpłatne publikowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego

…..............................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

podczas półkolonii letnich, organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku.

Zgoda obejmuje publikowanie zdjęć i materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas półkolonii 
letnich:

 na stronie internetowej www.mgokkleko.naszgok.pl

 na profilu Facebook MGOK Kłecko,

Zarejestrowane materiały będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z promocją półkolonii oraz 
relacjami z każdego dnia.

Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, iż zdjęcia i materiały 
audiowizualne udostępnione w mediach mogą być powielane bez wiedzy ich 
administratora i osób na nich utrwalonych i nie będę z tego tytułu rościć 
jakichkolwiek pretensji do administratora.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z

2017r., poz. 880 ze zm.) - art.81, ust.1.

2. Rozporządzenie 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 (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych RODO).

___________________________ ____________________________

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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

(określane popularnie jako „RODO”) i w związku z tym chcemy poinformować Państwa w jaki sposób

przetwarzamy i chronimy dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego.

1. Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego jest Miejsko – 
Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 8, 62-270 Kłecko

Z administratorem można się kontaktować:

• listownie, na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 8, 62-270 Kłecko

• za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: mgok_klecko@onet.pl;

• telefonicznie, pod numerem telefonu: 61 427 01 22

2. Dane osobowe w postaci wizerunku Państwa dziecka/podopiecznego są przetwarzane w celu

promowania i działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku. Dane osobowe Państwa i 
Państwa dziecka/podopiecznego zawarte w formularzu "Zgody na wykorzystanie wizerunku" będą 
przetwarzane wyłącznie dla celów przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

3. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego są przetwarzane na podstawie art.6

ust.1 lit.a i c RODO. Oznacza to, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na

podstawie Państwa zgody i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze wynikającego z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego

1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz. 880 ze zm.) - art.81, ust.1.

4. Dane osobowe w postaci wizerunku Państwa dziecka/podopiecznego będą udostępniane na:

• stronie internetowej www.mgokklecko.naszgok.pl

• profilu Facebook MGOK Kłecko

Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego zawarte w formularzu "Zgody na

wykorzystanie wizerunku" będą udostępniane wyłącznie w przypadku kontroli organu

nadzorczego.

5. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego będą przechowywane u

Administratora do momentu wycofania przez Państwa zgody.

6. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa dziecka/podopiecznego jest

dobrowolne. Podanie danych osobowych na formularzu "zgody" jest warunkiem ustawowym.

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,



sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości:.........................................................................................

..........................................................................................

.................................................... ..........................................................................................

(Miejscowość, data) (Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych i dziecka, podpisy)


