
ROZWAŻNI I KREATYWNI
BEZPIECZNE FERIE 2023

Warsztaty dla dzieci

Regulamin

ORGANIZATOR: Sulęciński Ośrodek Kultury
ul. Moniuszki 1
69-200 Sulęcin

CELE: ● Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych
dzieci z klas 1-6 w oparciu o działania plastycznie,
techniczne oraz gry.

● Integracja dzieci i rozwijanie umiejętności pracy w
grupie oraz realizacji wspólnego celu.

● Poprawienie bezpieczeństwa dzieci na drogach
poprzez kreatywne i twórcze podejście do miejskich
form plastycznych.

UCZESTNICY: ● Uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych.

TERMINY: ● Zajęcia trwają od poniedziałku 30 stycznia 2023 do
piątku 3 lutego 2023 r. w godzinach od 10:00 do
13:00

ZGŁOSZENIA: ● Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać najpóźniej
do 23 stycznia 2023 r.

● Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
soksulecin.pl

● Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest
uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł/os. na konto
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, nr konta 87 1240
3624 1111 0000 3063 3313.

INSTRUKTORZY: ● Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych
instruktorów zatrudnionych przez Sulęciński
Ośrodek Kultury.

MATERIAŁY: ● Organizator zapewnia uczestnikom materiały do
pracy.



PRACE ● Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania
prac powstałych w czasie warsztatów.

KLAUZULA
INFORMACYJNA

● Zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych RODO Sulęciński Ośrodek Kultury informuje,
że:

○ Administratorem danych osobowych jest –
Sulęciński Ośrodek Kultury; ul. Moniuszki 1;
69-200 Sulęcin.

○ Z inspektorem ochrony danych można
kontaktować się w sposób – iod@soksulecin.pl

○ Dane osobowe będą przetwarzane w celu
promocji zajęć w SOK.

○ Dane osobowe będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

● Opiekun prawny Uczestnika ma prawo do:
○ dostępu do treści danych osobowych Uczestnika

oraz ich sprostowania,
○ żądania usunięcia,
○ ograniczenia przetwarzania,
○ do przenoszenia danych,
○ wniesienia sprzeciwu,
○ do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,

○ do wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
razie uznania uczestnika, że przetwarzanie
danych osobowych narusza RODO.

● Podanie przez Opiekuna danych osobowych Uczestnika
jest dobrowolne.

● Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane
żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

● Opiekun prawny deklaruje uczestnictwo Uczestnika w
warsztatach i akceptuje niniejszy regulamin poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

mailto:iod@soksulecin.pl


POSTANOWIENIA
KOŃCOWE:

● Regulamin warsztatów i formularz zgłoszeniowy
dostępne są na stronie internetowej: soksulecin.pl

● Zapytania dotyczące warsztatów prosimy kierować
na adres: artsoksulecin@gmail.com

● Dodatkowych informacji udziela Jacek Sikora pod
numerem telefonu: +48 95 755 24 77


