
REGULAMIN WYPOCZYNKU DLA DZIECI W CZASIE WOLNYM OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH  

PN. „PÓŁKOLONIA ZIMOWA 2023”  

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu 

1. Organizatorem półkolonii zimowej i miejscem jej realizacji jest Gminny Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Przecławiu (GOKSiR), ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław. 

2. Półkolonia zimowa 2023 w GOKSiR odbywa się w terminie od 20 do 24 lutego 2023 r.  

w godzinach od 10:00 do 15:00 i przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 

3. Organizator ustala następujące ceny za udział w półkolonii: 440 zł dla posiadaczy Kołba-

skowskiej Karty Mieszkańca lub 490 zł od pozostałych osób. 

4. Deklaracja udziału dziecka w półkolonii następuje na podstawie zgłoszenia, które należy 

dokonać do dnia 16.02.2023 r. do godz. 20.00 w wybrany sposób: 

a) drogą elektroniczną na adres: biuro@goksirprzeclaw.pl; 

b) telefonicznie pod numerem: 882 743 416. 

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, wiek dziecka oraz dane kontaktowe. 

5. Organizator poinformuje opiekuna o zakwalifikowaniu się dziecka do udziału w półkolonii 

zimowej drogą mailową lub telefonicznie na podstawnie danych kontaktowych podanych 

w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 4.  

6. Potwierdzeniem uczestnictwa w półkolonii jest dostarczenie organizatorowi wypełnio-

nego i podpisanego formularza uczestnictwa, który można złożyć w jeden z poniższych 

sposobów: 

a) drogą elektroniczną na adres: biuro@goksirprzeclaw.pl - w formie skanu, 

b) osobiście w siedzibie instytucji - ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław 

oraz uiszczenie stosownej opłaty w kasie GOKSiR lub na konto Bank Pekao S.A. nr 20 1240 

3927 1111 0010 9530 8976 podając w tytule zapłaty: imię i nazwisko dziecka oraz hasło 

„Półkolonia Zimowa 2023”, najpóźniej do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 20.00. 

7. Formularz uczestnictwa dostępny jest: 

a) na stronie internetowej www.goksirprzeclaw.pl; 

b) w siedzibie instytucji - ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław. 

8. Uczestników półkolonii obowiązuje niniejszy regulamin, a udział w niej dziecka jest jed-

noznaczny z akceptacją postanowień regulaminu przez opiekuna.  

9. W ramach półkolonii organizator zapewnia: 

a) realizację zajęć artystycznych – plastyczne, muzyczne, teatralne, literackie; 

b) opiekę wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w godzinach od 10:00 do 15:00; 

c) ubezpieczenie NNW. 

10. W programie zajęć, każdego dnia o godz. 13.00 przewidziana jest 30 min przerwa na 

posiłek. Wyżywienie należy zapewnić we własnym zakresie. Istnieje możliwość indywidu-

alnego wykupienia obiadów w działającej na ternie GOKSiR w restauracji Rucola 

food&coffe. 

11. Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania (do 10:00) i odbierania 

dziecka (maksymalnie do godziny 15:30). 

12. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 15:30 organizator naliczy dodatkową opłatę 

za opiekę nad dzieckiem w wysokości 100 zł za godzinę.  

13. Dzieci odbierane są z półkolonii przez opiekunów lub osoby upoważnione. Opiekunowie są 

odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do GOKSiR i z powrotem. 
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14. Osobę upoważnioną do odbioru dziecka należy wskazać w upoważnieniu do odbioru 

dziecka. 

15. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, opiekun zobowiązany jest do zło-

żenia stosownego oświadczenia w formularzu uczestnictwa. 

16. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a) uczestniczenia w zajęciach artystycznych w ramach programu półkolonii; 

b) korzystania ze wszystkich pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do realizacji 

programu zajęć. 

17. Uczestnicy półkolonii są zobowiązani do: 

a) przestrzegania regulaminu półkolonii; 

b) wykonywania poleceń osoby prowadzącej zajęcia; 

c) przestrzegania harmonogramu zajęć; 

d) szanowania mienia organizatora i pomocy dydaktycznych oraz korzystania z niego 

zgodnie z jego przeznaczeniem; 

e) dbania o porządek w miejscu realizacji półkolonii i dobrą atmosferę w grupie rówie-

śniczej; 

f) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby  

prowadzącej zajęcia; 

g) niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, problemów, niepra-

widłowości oraz zagrożeń opiekunowi. 

18. Samowolne oddalenie się od instruktorów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

instruktorów oraz nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie upomnieniem lub  

w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii. 

19. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (sprzęt elektroniczny, zabawki) zagubione 

lub pozostawione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy nale-

żących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników półkolonii.  

20. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo opiekunowie 

dziecka. 

21. W przypadku rezygnacji udziału dziecka w półkolonii przed datą jej rozpoczęcia, organi-

zator nie zwraca wpłaconej opłaty. 

22. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, opiekuno-

wie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną półkolonię lub jej część. Jednak 

organizator uprawniony jest do potrącenia z kwoty wpłaconej tytułem opłaty za koszty 

już przez niego poniesione. 

23. W przypadku odwołania półkolonii z przyczyn zawinionych przez organizatora, zwraca on 

uczestnikowi pełną wpłaconą wcześniej kwotę. Wyczerpuje to roszczenia uczestnika wo-

bec organizatora. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania półkolonii w przypadku 

zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora, w tym z przyczyn stanowiących 

przypadki siły wyższej. W takim przypadku opiekun ma prawo do zwrotu całości wniesio-

nych opłat lub do zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni 

półkolonii w przypadku odwołania jej części. 

25. Informacja dla osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 Prze-

cław. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres jego siedziby, na adres 

e-mail biuro@goksir.kolbaskowo.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 882 783 416 



Inspektor ochrony danych - Krzysztof Rychel  

Z IOD można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 601 080 704 lub poprzez email: 

iodo_kolbaskowo@wp.pl, bądź pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych oso-

bowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele i podstawy przetwarzania  

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zajęć w ramach 

organizowanej półkolonii zimowej przez GOKSiR w Przecławiu oraz w celu możliwości nawią-

zania kontaktu z opiekunem dziecka (uczestnika). Podstawę prawną przetwarzania danych 

osobowych stanowi art.6 ust.1 lit. a RODO, czyli wyrażona zgoda, której treść została za-

warta w formularzu uczestnictwa.  

Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą jednostki administracji publicz-

nej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ad-

ministratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.   

Okres przechowywania danych  

Pani/Pana oraz dziecka dane będą przechowywane przez czas trwania półkolonii oraz przez 

okres 5 lat po jej zakończeniu. 

Sposób przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

oraz nie będą przedmiotem profilowania. Administrator nie będzie dokonywał transferu da-

nych osobowych do państw trzecich.   

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastę-

puje  

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawo-

wania władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wycofania zgody, 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych jest wymogiem dobrowolnym, lecz odmowa ich podania unie-

możliwi udział w dziecka w organizowanych zajęciach. 

 


