REGULAMIN AKCJI
„WAKACJE 2019 W GOSTIR”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem letniego wypoczynku „Wakacje 2019”, zwanego dalej „Akcją” jest Gminna
Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Sportu
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie ul. Szkolna 5, zwany dalej organizatorem.
2. Organizację Akcji określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem jej
rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
3. Przystąpienie do udziału w Akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
4. Zajęcia odbywają się w jednotygodniowych (5-cio dniowych) turnusach w godzinach 9:00 –
13:00 w dniach od 24 czerwca do 12 lipca br., Zbiórka dzieci w siedzibie GOSTiR w
Rzgowie, ul. Szkolna 5.
5. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie www.gostir-rzgow.pl.
6. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.
7. Organizator nie zapewnia posiłków i wody do picia.
8. Akcja skierowana do wszystkich chętnych dzieci urodzonych w latach 2012 – 2007.
9. Rodzaje zajęć są przedstawione w Harmonogramie Zajęć, jednakże organizator zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz
przyczyn technicznych.
10. Dzieci nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez zgody opiekunów.
11. Zajęcia odbywają w Ośrodku, jak i na zewnątrz podczas wyjść, wycieczek, zabaw.
12. Dziecko powinno byś przyprowadzane i odbierane punktualnie. Samodzielny powrót
dziecka jest możliwy po złożeniu pisemnego oświadczenia przez opiekuna.
13. Dzieci przychodzą na zajęcia w wygodnym stroju sportowym do zabawy, stosownym do
pogody, a na hali sportowej zobowiązane są do zmiany obuwia.
14. Dziecko zobowiązane jest do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno
podczas zajęć w Ośrodku, jak i w pozostałych obiektach, w których realizowany jest
program Akcji.
15. Dziecko zachowuje się kulturalnie.
16. Dziecko dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz kolegów.
17. Wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji pokrywa opiekun prawny dziecka.
18. Dzieci zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom wychowawcy.
19. Złe i problemowe zachowanie dziecka skutkować będzie wykluczeniem z zajęć
§ 2. CEL AKCJI
1. Organizacja czasu wolnego w sposób atrakcyjny dla dzieci podczas trwania wakacji.
2. Integracja dzieci.
3. Poznanie różnych form aktywnego wypoczynku.
§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na
uczestnictwo dziecka w organizowanych zajęciach (wzór na www.gostir-rzgow.pl).
2. Zgłoszenie udziału dziecka w akcji można dokonać osobiście w siedzibie GOSTiR w
Rzgowie.
3. Ilość miejsc jest ograniczona do 45 dzieci tygodniowo.
4. Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w Gminie Rzgów.

5. O przyjęciu dziecka na dany tydzień decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane
są od dnia 6 czerwca do 19 czerwca br.
6. Dzieci, które nie dostały się na zajęcia w pierwszym tygodniu mają pierwszeństwo w zapisie
na drugi tydzień. Sytuacja adekwatna w przypadku drugiego i trzeciego tygodnia.
7. Lista dzieci dopuszczonych do zajęć w danym turnusie będą znajdować się u animatorów
zajęć.
8. W przypadku choroby lub innej nieobecności należy zgłosić ten fakt Organizatorowi.
9. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest codzienne sprawdzanie listy
obecności.
§ 4. ZASTRZEŻENIA PRAWNE:
Przystępując do udziału w niniejszej „Akcji” każdy rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę
na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych dziecka w celach związanych z
działalnością statusową ośrodka oraz wyraża zgodę na umieszczenie wizerunku dziecka w
materiałach reklamowych i promocyjnych Ośrodka.
Rodzic może cofnąć tę zgodę. Cofnięcie jest skuteczne z chwilą doręczenia organizatorowi
stosownego oświadczenia.
§ 5. DANE OSOBOWE
1. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku przez Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, z
siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 95-030 Rzgów, w celu podjęcia wszelkich niezbędnych działań
związanych z udziałem dziecka w zajęciach zaplanowanych przez GOSTiR. Podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie 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. Pełna informacja o przetwarzanych danych osobowych dostępna na
stronie
http://www.gostir-rzgow.pl/klauzula-informacyjna/.Przetwarzanie
danych
osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawą z dnia 18-07-2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Administrator danych osobowych nie będzie udostępniać zgromadzonych danych
osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyrażeniem zgody
dysponenta danych osobowych i w zakresie określonym w tej zgodzie. Administrator
uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotą
uprawnionym na podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa.

