
 

REGULAMIN UDZIAŁU  

W FERIACH ZIMOWYCH 2019 Z GPCKIE W PLICHTOWIE 

1. Organizatorem zajęć, warsztatów i wycieczek w czasie ferii zimowych 2019 jest Gminno 

Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21, 92-701 Łódź, gm. 

Nowosolna. 

2. Zajęcia i warsztaty w czasie ferii zimowych (poza wycieczkami) odbywają się na terenie 

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21. 

3. Zajęcia, warsztaty i wycieczki odbywają się od poniedziałku do piątku w okresie od 11 

lutego 2019r. do 22 lutego 2019 r. w godzinach zgodnych z planem obowiązującym w tym 

czasie. 

4. Zajęcia, warsztaty i wycieczki w czasie ferii zimowych 2019 przeznaczone są dla dzieci w 

wieku od  5 do 12 lat. 

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach (bezpłatnych, odpłatnych oraz wycieczkach) jest 

wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego odpowiednich kart uczestnictwa w 

zajęciach i wycieczkach. 

6. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką pracowników GPCKiE, animatorów zajęć oraz 

instruktorów (w zależności od rodzaju zajęć/warsztatów) i uczestniczą w zajęciach przez 

nich prowadzonych w wyznaczonych godzinach.  

7. Za przyprowadzenie dzieci na zajęciach oraz ich odbiór są odpowiedzialni rodzice lub 

opiekunowie prawni. 

8. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie uczestnictwa. 

Każdorazowy odbiór dziecka osoba odbierająca powinna zgłosić prowadzącemu dane 

zajęcia. 

9. W przypadku odbioru dziecka przez osobę inną niż wskazana w karcie, rodzic lub opiekun 

prawny jest zobowiązany napisać stosowne upoważnienie do odbioru dziecka i dostarczyć 

je Organizatorowi.  

10. Uczestnicy zajęć, warsztatów i wycieczek w czasie ferii zimowych 2019 mają prawo do: 

− spokojnego wypoczynku, 

− uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach, warsztatach odbywających się w czasie ferii 

zimowych 2019 po wcześniejszym wpisaniu ich na listę uczestników zajęć przez rodziców. 

− korzystania z materiałów na zajęcia, korzystania z urządzeń i sprzętów w celach, do których 

one służą. 

11. Uczestnicy zajęć w czasie ferii zimowych 2019 mają obowiązek: 

• przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa w zajęciach, 

• przestrzegać regulaminu obiektów, w których odbywać się będą zajęcia (dotyczy zwłaszcza 

wycieczek), 

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż., 



• nieoddalania się z terenu zajęć bez wiedzy pracowników, instruktorów i animatorów 

GPCKiE, 

• słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia pracowników, instruktorów, animatorów, 

• brać czynny udział we wszystkich aktywnościach, 

• szanować cudzą i osobistą własność, 

• doceniać i szanować pracę innych,  

• dbać o porządek,  

• posiadać ubranie oraz obuwie stosowne do zajęć (w tym obuwie zmienne na 

zajęcia/warsztaty oraz skarpety antypoślizgowe w przypadku wyjazdu do Ballandii – 

sali zabaw), aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatne do warunków 

atmosferycznych.  

12. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

13. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niewykonywanie poleceń pracowników, 

instruktorów i animatorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane ustnym 

zwróceniem uwagi, ustnym upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem dziecka z 

udziału w zajęciach w czasie ferii zimowych 2019.  

14. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach. Rezygnacja 

dotyczy zarówno zajęć i warsztatów bezpłatnych jaki i odpłatnych. Rezygnacja powinna 

nastąpić przynajmniej 3 dni przed planowanymi zajęciami. W przypadku późniejszej 

rezygnacji z zajęć Organizator nie zwraca kosztów udziału w zajęciach, warsztatach i 

wycieczkach. 

15. Na każde z zajęć, warsztatów i wycieczek w czasie ferii zimowych 2019 obowiązują odrębne 

zapisy na listę uczestników i wcześniejsza rezerwacja miejsc.   

16. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie karty uczestnictwa w zajęciach i 

wycieczkach oraz uiszczenie opłaty (dotyczy zajęć odpłatnych oraz wycieczek) do dnia 8 

lutego 2019r.  

17. Szczegółowy plan poboru opłat stanowi Załącznik nr 1 do REGULAMINU UDZIAŁU W 

FERIACH ZIMOWYCH 2019 Z GPCKIE W PLICHTOWIE. 

18. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników (zwłaszcza telefony 

komórkowe, aparaty fotograficzne, pieniądze itp.) oraz za zniszczenia rzeczy należących do 

dzieci - uczestników, a dokonanych przez innych uczestników. 

19. Organizator zaleca nie przynosić na zajęcia rzeczy wartościowych np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

20. Organizator nie zapewnia żadnego wyżywienia podczas zajęć, warsztatów i wycieczek 

podczas ferii zimowych 2019.  

21. Niektóre z prac dzieci wykonywanych podczas zajęć i warsztatów bezpłatnych zostaną w 

GPCKiE w Plichtowie i będą stanowiły elementy wystawy. 



22. Biorąc udział w zajęciach, warsztatach, wycieczkach organizowanych przez GPCKiE w 

trakcie Ferii zimowych uczestnik (w przypadku dzieci-rodzic, opiekun prawny) wyraża 

zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie swoich/ dziecka danych osobowych 

w zakresie związanym z działaniami promującymi placówkę, zgodnie z Rozporządzeniem 

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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

23. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy, prace wykonywane podczas 

zajęć, warsztatów, wycieczek w trakcie Ferii zimowych oraz w związku z wydarzeniami 

związanymi z działalnością GPCKiE w których bierze udział uczestnik mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej GPCKiE, w materiałach promocyjnych oraz w 

mediach - prasa, telewizja (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 

dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz. U z 2017 r. poz. 880, 

poz. 1089, poz.60 i z 2018 r. poz.60). 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania 

zdjęć i filmów zrobionych podczas zajęć w czasie ferii zimowych 2019 z wizerunkiem 

uczestnika, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem 

dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji  i promocji działań GPCKiE w Plichtowie.  

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

26. Wszelkie kwestie sporne nieregulowane Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

27.  Regulamin obowiązuje od dnia 4 lutego 2019 r. do 22 lutego 2019 włącznie.  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 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, i zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 922, i z 2018 r. poz. 138) 

informujemy, że:  

1. Administratorem danych podanych podczas zgłoszenia na zajęcia, warsztaty, wycieczki w 
ramach Ferii zimowych 2019 jest Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w 
Plichtowie reprezentowane przez Dyrektora.  

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma 
Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w 
zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem 
email: kontakt@iszd.pl. 

3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 a 

RODO celem udziału w zajęciach, warsztatach, wycieczkach organizowanych przez 

mailto:kontakt@iszd.pl


GPCKiE w Plichtowie w trakcie Ferii zimowych 2019, zgodnie z przepisami prawa i 

regulaminem udziału w Feriach zimowych 2019 z GPCKiE w Plichtowie. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział uczestnika w 
wybranych zajęciach, warsztatach, wycieczkach 

5. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników Ferii zimowych 2019 w ściśle 
określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa 
powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć podane 
dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne 
przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym 
osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnikowi, przysługują, z wyjątkami 
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych 
jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z 
RODO przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Administratora. 

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres 
ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl  

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku 
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. 

 


