REGULAMIN AKCJI
„ FERIE 2020”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem ferii zimowych „Ferie 2020” jest Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie.
2. Organizację Akcji określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem jej
rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
3. Akcja odbywa się w dniach: od 13-01-2020 do 24-01-2020.
4. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie www.gostir-rzgow.pl
5. Akcja skierowana do wszystkich chętnych dzieci w wieku powyżej 7 roku życia. Dzieci
poniżej 7 roku życia mogą uczestniczyć w akcji wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów
prawnych.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie ważnego karnetu GOSTiR (istnieje
możliwość wykupu karnetu w dniu rozpoczęcia zajęć).
§ 2
CEL AKCJI
Celem Akcji jest organizacja czasu wolnego w sposób atrakcyjny dla dzieci podczas trwania ferii
zimowych.
§ 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) oraz
posiadanie ważnego karnetu GOSTiR.
2. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Dostarczenie w/w zgody może nastąpić najpóźniej do dnia 10-01-2020r.
4. Podczas Akcji organizatorzy wymagać będą od dzieci aby:
• zachowywały się kulturalnie
• opiekowały się i pomagały młodszym
• zwracały się do siebie uprzejmie
• szanowały cudze i własne rzeczy
• z problemami zwracały się do osób prowadzących zajęcia
• nie opuszczały terenu zajęć bez zgody osoby prowadzącej zajęcia
4. Złe i problemowe zachowanie dziecka skutkować będzie wykluczeniem z zajęć.
§ 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. Udział w akcji może się wiązać z podaniem danych osobowych dziecka, rodzica/opiekuna
prawnego. Podanie danych jest dobrowolne.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem,
w szczególności zgodnie z podstawą prawną: 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.gostirrzgow.pl/klauzula-informacyjna/.
3. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w
Rzgowie. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień
Akcji w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
4. Dane osobowe przetwarzane mogą być także w prawnie usprawiedliwionym celu
administratora tj. marketingu.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie dysponent danych osobowych ma
prawo żądać uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania danych osobowych, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do
realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania
zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. 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.
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie zajęć Akcji.
2. Przystąpienie do udziału w Akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.

