EKO AKTYWNI W KULTURZE
PÓŁKOLONIE 2019
Z Miejskim Ośrodkiem Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku

REGULAMIN/ FORMULARZ ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko uczestnika:
2. Data urodzenia:
3. Telefon kontaktowy( rodzica, opiekuna):
4. PESEL:
5. Zainteresowanie dziecka:

6. Choroby/alergie dziecka oraz informacje i przyjmowane leki, o których powinien
wiedzieć organizator:

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO DZIECKA W TURNUSIE PÓŁKOLONI
"EKO AKTYWNI W KULTURZE-PÓŁKOLONIE MOK 2019"

Nazwa turnusu

Czas trwania turnusu

Zgoda na udział dziecka w wycieczce, organizowanych zajęciach plenerowych.
Upoważnienie:
Osoba/osoby upoważniona/upoważnione do odbioru dziecka
(imię i nazwisko/ seria i nr dowodu osobistego / pokrewieństwo)
z wakacji "EKO AKTYWNI W KULTURZE-PÓŁKOLONIE MOK 2019" organizowanych
przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w
Kłobucku z turnusu ............................................................................................................................

(nazwa i czas trwania turnusu)

1)Imię i nazwisko osoby upoważnionej:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
Stopień pokrewieństwa:
2) Imię i nazwisko osoby upoważnionej:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
Stopień pokrewieństwa:
3) Imię i nazwisko osoby upoważnionej:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
Stopień pokrewieństwa:
4) Imię i nazwisko osoby upoważnionej:
Seria i nr dokumentu tożsamości:
Stopień pokrewieństwa:

Data i podpis opiekuna prawnego

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/córki/podopiecznej/podopiecznego do domu po
zajęciach Eko Aktywni w Kulturze – Półkolonie 2019 organizowane przez Miejski Ośrodek
Kultury w Kłobucku w tygodniu …….. ,w dniu …………
Imię, nazwisko: ........................................................................................................................
wiek dziecka ............... powrót o godzinie ..................... Oświadczam, iż ponoszę całkowitą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z zajęć do domu.

Data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

REGULAMIN
1. Niniejszy Regulamin dotyczy zajęć organizowanych i prowadzonych w okresie
wakacji 2019 przez Miejski Ośrodek Kultury im. W.Sebyły w Kłobucku.
2. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-14 lat.
3. Półkolonie trwają od 1 do 26 lipca 2019 i podzielone są na 4 turnusy.
4. 1 turnus trwa 5 dni roboczych – od poniedziałku do piątku.
5. Półkolonie rozpoczynają się o godzinie 10.00 a kończą o godzinie 15.00.
6. Zapisy dziecka dotyczą zapisu na jeden turnus wakacyjny.
7. Istnieje możliwość zapisu dziecka na kilka wybranych turnusów.
8. Półkolonie są pełnopłatne.
9. Koszt 1 turnusu wynosi 300 zł za 1 dziecko.
10. Nie ma możliwości udziału dziecka w wybranych zajęciach. Uczestnicy biorą udział
we wszystkich zajęciach w danym turnusie.
11. Poza półkoloniami Miejski Ośrodek Kultury prowadzi otwarte, bezpłatne zajęcia
dla wszystkich chętnych, bez zapisów (wg oddzielnego programu).
12. Zapisy trwają od dnia ogłoszenia Regulaminu do 14 czerwca 2019 roku.
13. Miejski Ośrodek Kultury im. W.Sebyły zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Taka informacja zostanie opublikowana
na naszej stronie internetowej oraz na FB.
14. Wniesienie opłaty za półkolonie jest równoznaczne z zapisaniem dziecka.
15. Obowiązuje kolejność wpłat na konto.
16. Opłaty można dokonać osobiście w MOK Kłobuck (księgowość) oraz przez wpłatę na
numer konta:81 8248 0002 1000 0000 0374 0001.
17. Opłata jest jednoznaczna z uczestnictwem na zajęciach.
18. W tytule przelewu należy wpisać "AKCJA LATO 2019 imię i nazwisko dziecka, datę
turnusu".
19. Miejski Ośrodek Kultury im. W.Sebyły nie zapewnia dowozu dzieci na zajęcia ani
ich powrotów, poza wycieczkami autokarowymi.
20. Miejski Ośrodek Kultury im. W.Sebyły zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii w
terminie do 18 czerwca 2019 roku, jeśli zgłosi się mniej niż 25 osób na dany turnus.
21. W przypadku odwołania półkolonii, uiszczona opłata zostanie zwrócona w terminie 14
dni, licząc od 25 czerwca 2019 roku.
22. Miejski Ośrodek Kultury im. W.Sebyły zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
23. Miejski Ośrodek Kultury im. W.Sebyły zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z
przyczyn rozumianych jako siła wyższa (w tym również decyzji władz państwowych,
samorządowych, strajki itp.)
24. W zajęciach biorą udział TYLKO dzieci, bez wsparcia rodziców.
25. "EKO AKTYWNI W KULTURZE-PÓŁKOLONIE MOK 2019" odbywają się w
Miejskim Ośrodku Kultury im. W.Sebyły w Kłobucku ul. Targowa 1.
26. Organizatorzy zapewniają:
- profesjonalną opiekę wykwalifikowanej kadry,
- wyżywienie: ciepły posiłek w Słonecznej Kalifornii, wodę,
- materiały do zajęć plastycznych, kreatywnych,
- atrakcyjne zajęcia zgodnie z programem tygodniowym "EKO AKTYWNI W
KULTURZE- PÓŁKOLONIE MOK 2019",
- ubezpieczenie.
27. Organizator zapewnia ciepły posiłek w dniu wycieczki (także kiełbasa z ogniska).
UCZESTNICY-DZIECI
28. Uczestnicy mają prawo do spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
29. Uczestnicy zobowiązani są do:
- przestrzegania zasad ustalonych z instruktorami podczas pierwszego dnia półkolonii,

- dbania o czystość i porządek,
- niezwłocznego zgłoszenia instruktorowi choroby, słabego samopoczucia czy innych
dolegliwości,
- dbania o dobrą atmosferę w grupie i brania czynnego udziału w zajęciach.
30. Uczestnikom zabrania się samodzielnego oddalania od grupy oraz niszczenia
sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
31. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i
niewykonywanie poleceń instruktorów oraz nieprzestrzeganie regulaminu
spowoduje następujące konsekwencje:
- upomnienie przez instruktora,
- zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych,
- zakaz udziału w półkoloniach.
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
31. Zobowiązują się do:
- punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć. Każde
spóźnienie rodziców/opiekunów prawnych powinno być zgłoszone telefonicznie do
organizatora lub instruktorów.
- do poinformowania organizatorów o stopniu niepełnosprawności, przebytych chorobach
oraz alergiach ( także spożywczych), o których organizator powinien wiedzieć, aby dziecku
nie stała się krzywda i bezpiecznie mogło brać udział w zajęciach.
- przygotowania dla dziecka II śniadania lub przekąsek, jeśli uznają, że będą one dziecku
potrzebne poza wyżywieniem zapewnionym przez organizatora.
- ubrania dziecka w adekwatny strój do warunków pogodowych i zajęć, które wymagają
aktywności, w szczególności ochronnego nakrycia na głowę,
- podpisania upoważnienia dla osób, które mogą odbierać dziecko z zajęć.
- punktualnego odbierania dziecka po zajęciach (o godz. 15.00). W przypadku
niezgłoszonego spóźnienia rodziców przekraczającego 15 min. Zostanie doliczona kwota
10 zł za opiekę indywidualną nad dzieckiem za każde 30 min.
- odpowiedzialności materialnej za zniszczone mienie Miejskiego Ośrodka Kultury
im.W.Sebyły w Kłobucku.
- podpisu upoważnienia do samodzielnego powrotu do domu.
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Miejski
Ośrodek Kultury im.W.Sebyły w Kłobucku ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck podanych w
zgłoszeniu do "EKO AKTYWNI W KULTURZE- PÓŁKOLONIE 2019" danych osobowych.
Informacja dla Uczestników "EKO AKTYWNI W KULTURZE- PÓŁKOLONIE 2019”
Warunkiem udziału w "EKO AKTYWNI W KULTURZE- PÓŁKOLONIE 2019" jest podanie
przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, wieku, telefonu
kontaktowego. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności przy czym podanie danych jest
niezbędnym warunkiem udziału w "EKO AKTYWNI W KULTURZE-PÓŁKOLONIE MOK
2019 Dane będą przetwarzane w imieniu administratora przez księgowość, kadry, koordynatora
półkolonii, grafika oraz informatyka w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu
półkolonii.

Osobom, które podały swoje dane w formularzu i dostarczyły/przesłały zgłoszenie przysługuje prawo
do treści swoich danych, prawo w ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczania
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane, o których mowa w formularzu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2016 r. porozumienie 922 z
póź. Zmianami) jest Miejski Ośrodek Kultury im.W.Sebyły w Kłobucku ul. Targowa 1, 42-100
Kłobuck.
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonaniem praw
przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z
dnia 27 kwietnia 2016r.

Informuję, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem obowiązującym podczas "EKO
AKTYWNI W KULTURZE-PÓŁKOLONIE MOK 2019"" w Miejskim Ośrodku Kultury
im.W.Sebyły w Kłobucku i przyjmuję go do wiadomości oraz zgadzam się do jego przestrzegania

Data i miejscowość:

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:

Podpis uczestnika-dziecka

