REGULAMIN WAKACYJNYCH ZAJĘĆ
AKCJE NA WAKACJE „Na tropie tajemnic”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć organizowanych i prowadzonych w okresie
wakacyjnym przez Stowarzyszenie Strefa Działań Twórczych iCoTam, Sulęciński
Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną z siedzibą przy ul. Moniuszki 1, 69 -200
Sulęcin.
2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie KARTY UCZESTNICTWA.
4. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej
www.soksulecin.pl, www.bibliotekasulecin.pl, w drukowanych materiałach
informacyjnych (ulotki, plakaty, itp.), a także udzielana jest telefonicznie przez
pracowników SOK i Biblioteki Publicznej.
5. Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku od 8 do 13 lat
Maksymalna liczebność grupy – 30 uczestników – wg kolejności zgłoszeń.
6. Zapisy na zajęcia odbywają się osobiście w sekretariacie SOK, Bibliotece Publicznej
lub telefonicznie pod numerami: 95 755 24 77, 95 755 31 72.

§2
PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z zajęciami pomiędzy
Organizatorem, a Uczestnikiem i jest integralną częścią umowy.
2. Za uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje rodzic lub opiekun.
3. Zapisanie na zajęcia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy.
§3
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia bezpłatny, autorski plan zajęć dopasowany do tematyki zajęć
zgodnie z opracowanym grafikiem.
2. Organizator zapewnia materiały edukacyjne, przygotowaną salę zgodnie z tematem
zajęć oraz opiekę prowadzących.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty
wartościowe) pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za
rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.
§4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu oraz
stosowania się do poleceń prowadzącego.
2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach rodzic lub opiekun uczestnika wypełnia
kartę uczestnictwa dostępną na stronie internetowej oraz w siedzibie Sulęcińskiego

Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej, zawierającą niezbędne dane do
prawidłowego przeprowadzenia zajęć przez Organizatora.
3. Rodzic zobowiązany jest do złożenia osobiście wypełnionej karty uczestnictwa.
§5
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
1. Uczestnik proszony jest o strój przystosowany do zajęć, który może ulec zabrudzeniu.
2. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00, a kończą o godzinie 13.00.
3. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani napojów dla uczestników wakacyjnych
zajęć.
§6
BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW
1. Dla bezpieczeństwa uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są
o podanie osób uprawnionych do odbioru uczestnika z warsztatów, ich danych
personalnych oraz numerów telefonu.
2. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika
niepełnoletniego jedynie za pisemną zgodą opiekuna.
3. Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia
uczestnika, w razie potrzeby również informacji co do przyjmowanych lekach,
uczuleniach i innych stosownych zagrożeniach.
4. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu warsztatów w trakcie trwania
warsztatów.
5. W przypadku zajęć plenerowych uczestnik nie może oddalać się od prowadzącego
i zobowiązany jest po zakończeniu zajęć udać się z prowadzącym do siedziby
Organizatora albo umówionego, przez Opiekuna z prowadzącym, miejsca.
6. W przypadkach nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka rodzic lub opiekun
prawny wyraża zgodę na wezwanie służb medycznych.
7. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły w
wyniku niewłaściwego zachowania uczestnika. Za uczestnika niepełnoletniego
odpowiada opiekun.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie iCoTam, Sulęciński Ośrodek Kultury,
Bibliotekę Publiczną w szczególności:
1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i lit. c RODO* w celu:
- na podstawie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
2. Na podstawie odrębnej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a, w celu:
- marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych,
- działaniami związanymi ze statutem SOK (np. organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych, udziałem
w sekcjach, korzystaniem z biblioteki i czytelni)
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
- dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku
prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie
przez okres niezbędny do:
* zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

* wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub
rachunkowych),
- dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej
odwołania.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania lub otrzymać kopię
swoich danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe
lub niekompletne,
- prawo żądania od administratora usunięcia danych,
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych
osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. marketingu bezpośredniego,
- prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury)
Partnerzy z dziedziny kultury, sponsorzy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy
pocztowi, przewoźnicy, dostawcy obsługujący płatności, obsługa prawna, obsługa informatyczna.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 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) (Dz.Urz.UE L 119, s 1)
8. W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych
mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go równocześnie na
stronie internetowej, w sali warsztatów i powiadomieniu uczestników.

2. Podpisanie regulaminu jest jednoznaczne z jego całkowitą akceptacją.

KARTA UCZESTNICTWA
Deklaruję uczestnictwo, mojego dziecka………………………………………………………
w zajęciach organizowanych przez Sulęciński Ośrodek Kultury podczas Akcji na wakacje
„Na tropie tajemnic”.
Akceptuję powyższy regulamin
……..…..…………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Imię i nazwisko
uczestnika………………………………………………………………………
Wiek/klasa
………………………………………………..................................................................
Data urodzenia…………………………………………………………………………………..
Imiona
rodziców………………………………………………………………………………....
Adres
zamieszkania……………………………………………………………………………....
Telefon
kontaktowy……………………………………………………………………………...
Ważne informacje o stanie zdrowia
dziecka………………………………………………………
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczanie SOK po zakończeniu zajęć
przez moje dziecko.
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka………………………………………
Telefon……………………………
Dane personalne………………………………………………………………………………..
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Stowarzyszenie iCoTam
oraz Sulęciński Ośrodek Kultury , w celach promocyjnych Akcje na wakacje „Na tropie tajemnic”
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem i treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

