REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2019
1. Organizatorem Półkolonii Zimowych 2019 jest Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika",
ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy.
2. Półkolonie zimowe to forma atrakcji podczas ferii, przeznaczona dla dzieci w wieku 7-12 lat
(tylko dzieci, które ukończyły 7 r.ż)
3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod stałą opieką wychowawców w dniach 18-22 lutego 2019 r.,
od godz. 9:00 do godz. 15:00.
4. Szczegółowy program atrakcji zamieszczony będzie na stronie www.domchemika.pl
5. Zgłoszenia udziału można dokonywać u kierownika półkolonii Katarzyny Nowak, telefonicznie
tel. 81 887 96 01, e-mailowo katarzyna.nowak@domchemika.pl lub osobiście w siedzibie
Organizatora.
6. Potwierdzeniem udziału dziecka w półkoloniach jest dostarczenie wypełnionej karty
kwalifikacyjnej uczestnika oraz wpłata pełnej kwoty za uczestnictwo dziecka w półkolonii (330 zł
za jedno dziecko, 300 zł za dziecko w przypadku rodzeństw), najpóźniej 7 dni od dnia zapisu.
7. Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe POK „Dom Chemika”.
Getin Bank 59 1560 0013 2367 1256 5276 0001 /w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika
oraz dopisek półkolonie zimowe 2019/ lub gotówką w kasie POK.
8. Dostarczenie i odbiór uczestnika półkolonii do miejsca zbiórki (Puławski Ośrodek Kultury „Dom
Chemika”), odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt rodziców / opiekunów.
9. Rodzice /opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z półkolonii u wychowawcy
lub kierownika półkolonii.
10. Uczestnika półkolonii może odebrać również inna osoba niż rodzic lub opiekun, pod warunkiem
posiadania stosownego upoważnienia od rodzica / opiekuna i legitymująca się dokumentem
tożsamości. O takim fakcie każdorazowo rodzic / opiekun informuje wychowawcę lub kierownika
półkolonii.
11. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzice / opiekunowie zobowiązani są
przedłożyć stosowne oświadczenie.
12. Rezygnacja uczestnika półkolonii z części zajęć, nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej
opłaty za turnus, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów.
13. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
1. uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas półkolonii,
2. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
3. uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika półkolonii.
14. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
1. podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika półkolonii,
2. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

3. brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
4. posiadania odpowiedniej odzieży wierzchniej,
5. postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
6. przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
7. szanowania rzeczy własnych i kolegów,
8. przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,
9. natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika półkolonii o zaistniałych
problemach i wypadkach,
10. zapoznania się wraz z rodzicami / opiekunami z programem, regulaminem oraz bieżącymi
informacjami

organizacyjnymi

dotyczącymi

półkolonii,

zamieszczanymi

na

stronie

internetowej organizatora POK "Dom Chemika" www.domchemika.pl
15. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice /
opiekunowie.
16. Samowolne oddalenie się uczestnika od wychowawców, nie wykonywanie ich poleceń, jak
również nieprzestrzeganie regulaminu, będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności
wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
17. Opłata za półkolonie w przypadku karnego wykluczenia uczestnika (zgodnie z pkt. 16) nie będzie
zwracana.
18. Organizator półkolonii zobowiązują się do zapewnienia:
1. biletów wstępu na wszystkie przewidziane atrakcje,
2. pokrycia opłaty za wypożyczenie niezbędnego sprzętu do uczestniczenia w atrakcjach,
3. transportu od miejsca zbiórki w miejsce odbywania się atrakcji i z powrotem,
4. ubezpieczenia uczestników półkolonii,
5. 1 ciepłego posiłku dziennie,
6. wykwalifikowanej opieki pedagogicznej,
7. realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii (Organizator zastrzega sobie możliwość
zmian w programie, w przypadku niesprzyjających danej atrakcji warunków atmosferycznych
lub innych zdarzeń losowych).
8. natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii o
zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
9. infrastruktury do realizacji programu półkolonii z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz
zapewnieniu podstawowej opieki medycznej,
19. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez
uczestników półkolonii.
20. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy POK "Dom Chemika".

21. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w półkolonii, organizator zwraca opłatę za
półkolonie, z potrąceniem 10% kosztów manipulacyjnych. Rezygnacja z półkolonii możliwa jest
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. W innym przypadku decyzję o zwrocie wpłaconej
kwoty podejmuje Organizator.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Imię i nazwisko uczestnika (czytelnie) …………………………………....................................................
W celu realizacji obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA 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) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w półkoloniach zimowych jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom
Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy, zwany dalej POK .
2. W POK jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się

pisemnie na adres;

iod@domchemika.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ), zgody – w zakresie w jakim
została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz w celu ochrony żywotnych interesów osób uczestniczących w półkoloniach
zimowych, tj. życia i zdrowia uczestników (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego).
5. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane na czas trwania półkolonii oraz przez okres wymagany
odrębnymi przepisami prawa.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody.
7. Podanie danych zawartych w karcie kwalifikacyjnej jest warunkiem uczestnictwa w półkoloniach zimowych oraz
umożliwiającym nam kontakt w tym zakresie, a w zakresie obejmującym zgody – dobrowolne.

Wyrażam zgodę:
TAK NIE* (*Niepotrzebne skreślić) na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Puławski Ośrodek
Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy w celu sporządzenia fotorelacji
z przebiegu półkolonii i umieszczenie na stronie internetowej, na profilach portali społecznościowych
zarządzanych przez administratora – POK.
Puławy ,.............................................
/miejscowość, data/

.............................................................
/czytelny podpis rodzica/opiekuna/

