
REGULAMIN UCZESTNICTWA 
W WARSZTATACH I WYJAZDACH W CZASIE FERII ZIMOWYCH 

organizowanych przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie 
„FERIE Z KULTURĄ 2020” 

 
I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Ośrodek Kultury w Wieliszewie, w ramach zimowego wypoczynku organizuje 

wyjazdy i warsztaty dla dzieci pod hasłem „FERIE Z KULTURĄ”. 

2. Akcja „FERIE Z KULTURĄ” jest organizowana w terminie 10-14 lutego 2020 roku. 

3. Celem organizacji zajęć jest: 

a) wypoczynek i rekreacja dzieci w okresie ferii zimowych; 

b) rozwój dziecięcych zainteresowań; 

c) rozwój osobowości dzieci; 

d) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W CZASIE FERII ZIMOWYCH 

1. Zapisów można dokonywać jedynie na cały turnus tj. 10-14 lutego 2020 roku. 

2. Udział w warsztatach i wyjazdach jest odpłatny i wynosi 250 zł 

3. Zapisów i opłat (w formie gotówki) należy dokonywać osobiście w Gminnym 

Centrum Kultury w Łajskach (ul. Moniuszki 2) od środy 22 stycznia 2020 roku 

od godziny 18:00. 

4. Zapisów może dokonać jedynie rodzic bądź opiekun prawny. 

5. Rodzic/opiekun prawny może dokonać zapisu jedynie dzieci należącego                   

do własnego gospodarstwa domowego. 

6. Lista warsztatów i wyjazdów będzie opublikowana  na stronie internetowej 

ośrodka (www.ok.wieliszew.pl) nie później jak 2 dni przez terminem dokonywania 

zapisów. 

7. Limit miejsc na poszczególne warsztaty i wyjazd wynosi 45 osób.  

8. Warsztaty i wyjazdy adresowane są do dzieci w wieku od 7 do 12 lat.                 

Dzieci młodsze zakwalifikowane będą w przypadku wolnego miejsca i obecności 

rodzica lub opiekuna prawnego oraz za zgodą Dyrektora Ośrodka Kultury                   

w Wieliszewie. 

9. Warunkiem udziału dziecka jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

10. Pisemna zgoda jest składana poprzez złożenie „karty kwalifikacyjnej” akcji 

„FERIE Z KULTURĄ”, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Łajskach.  

11. „Karta kwalifikacyjne” można pobrać w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach,          

w dniu zapisów. 

12. Za przyprowadzenie i odbiór dziecka odpowiedzialni są jego rodzice, opiekunowie 

prawni lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. 



13. Każdorazowy odbiór dziecka po wyjeździe lub warsztacie musi być zgłaszany 

pracownikowi ośrodka kultury lub opiekuna wyjazdu. 

14. W przypadku nagannego zachowania się dziecka podczas zajęć, pracownik 

ośrodka kultury może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczestników,                

o czym informuje rodzica bądź opiekuna prawnego. 

15. Udział w Feriach wiąże się z podaniem danych osobowych dziecka, 

rodzica/opiekuna prawnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi 

warunek niezbędny do udziału dziecka w Feriach Zimowych organizowanych 

przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie. 

16. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym 

prawem, w szczególności zgodnie z podstawą prawną: art. 13 ust. 1-2 

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. 

17. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna na stronie 

http://ok.wieliszew.pl/pliki/PDF%20JPG%20-%20dokumenty/RODO2020.pdf 

18. Wyżywienie we własnym zakresie (Jednego dnia wizyta w restauracji 

McDonald’s). Zapewniamy opiekę i bezpłatny transport tam i z powrotem, 

pokrywamy także koszty ubezpieczenia NNW. Na KAŻDY wyjazd zabieramy               

ze sobą legitymację.  

 

III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH 

1. Opiekunami podczas zajęć i wycieczek organizowanych w ramach ferii zimowych 

są osoby wskazane przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie. 

2. Obowiązki opiekunów jest sprawowanie pełnej opieki nad powierzonymi 

uczestnikami w określonych godzinach wyjazdów i warsztatów                           

oraz współdziałanie z kierownictwem i pozostałymi pracownikami placówki                   

w zakresie opieki nad dziećmi oraz realizacja programu. 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie cennych przedmiotów 

będących w posiadaniu dziecka (telefon komórkowy, aparat fotograficzny, 

pieniądze itp.). 


