
REGULAMIN  Wakacji z kulturą 2020

1.Terminy zajęć :
 29.06  – 3.07    godz. 9.00 – 13.00      gr.I
 06.07 – 10.07   godz. 9.00 – 13.00      gr.II
 13.06  – 17.07  godz. 9.00 – 13.00      gr.I
 20.06  – 24.07  godz. 9.00 – 13.00      gr.II

2.Uczestnikami wakacji z kulturą są dzieci urodzone w latach 2007-2013, podzielone 
na  2 grupy wiekowe:

  gr. I  dzieci  2007 – 2009 
 gr. II  dzieci  2010 – 2013

3.Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie to 12osób.
4.Po przekroczeniu maksymalnej liczby osób, istnieje możliwość wpisania dziecka na
listę rezerwową. 

2.Zapisy:
1.Rozpoczęcie zapisów – 22 czerwca 2020r. (poniedziałek)

3.Warunki zapisu:
1.    osobiście w domu kultury w godz.10.00 - 18.00

 podpisanie regulaminu
       podanie imienia, nazwiska oraz wieku dziecka wraz z aktualnym nr telefonu do 
rodzica/opiekuna
2.W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych, konieczne jest 
dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w 
Wakacjach z Kulturą . 
3.W dniu rozpoczęcia  Wakacji z Kulturą należy przynieść wypełnione oświadczenia 
dotyczące stanu zdrowia dzieci i opiekunów i przekazać je opiekunowi grupy 
podczas obowiązkowego zebrania.
4.W przypadku zwolnienia miejsca, organizator skontaktuje się telefonicznie z 
pierwszą osobą z listy rezerwowej.

4.Rezygnacje :
1.W przypadku rezygnacji z udziału w Wakacjach z Kulturą prosimy o kontakt 
telefoniczny tel. 24 357 20 57

5.Uczestnicy Wakacji z Kulturą mają prawo do:
1.Spokojnego i bezpiecznego wypoczynku.
2.Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas wakacji z 
kulturą.
3.Wnoszenia próśb oraz propozycji zmian w programie turnusu.
4.Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
Wakacji z Kulturą

6.Uczestnicy Wakacji z Kulturą mają obowiązek:
1.Przestrzegać regulaminów zajęć w ramach Wakacje z Kulturą.
2.Przestrzegać specjalnych procedur bezpieczeństwa wprowadzonych na czas 
pandemii.
3.Przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.
4.Słuchać i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna/instruktora,
5.Szanować cudzą i osobistą własność.



6.Nieprzestrzeganie regulaminów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 
niewykonywanie poleceń wychowawców i instruktorów będzie karane 
upomnieniem, powiadomieniem rodziców, a w ostateczności, w przypadku 
rażącego naruszenia regulaminów, wykluczeniem uczestnika z Wakacji z 
Kulturą

7.Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
1.Dokonać wszelkich formalności wynikających z regulaminu Wakacji z Kulturą
2.Zapoznać dziecko z regulaminem Wakacji z Kulturą  oraz procedurami 
bezpieczeństwa.
3.Codziennie wyposażać dziecko w: 

 odpowiednie obuwie i strój,
 czapkę lub kapelusz przeciwsłoneczny,
 picie, drugie śniadanie, słodką przekąskę.

Proponujemy również, aby dziecko nie przynosiło cennych urządzeń, niekoniecznych
do udziału w zajęciach.
4.Punktualnie przyprowadzić dziecko na zajęcia oraz je odebrać.
5.Zapewnić bezpieczną drogę do domu kultury i z powrotem,
6.Niezwłocznie odebrać dziecko w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących 
objawów choroby,
7.W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, dostarczyć wychowawcy 
oświadczenie o zgodzie na samodzielny powrót.
8.Opiekunowie oraz pracownicy domu kultury dokładają wszelkich starań, aby 
stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne 
uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób bezpieczny, 
przyjemny i pożyteczny.
9.Karta kwalifikacyjna wraz z regulaminem, harmonogram zajęć oraz oświadczeniem
na temat stanu zdrowia dostępne są do pobrania na stronie www.zedek.pl
10.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie zajęć oraz 
prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, oraz do jego zmian. 

Zapoznałem/am siebie i dziecko z regulaminem oraz zobowiązuję się do jego 
przestrzegania.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach określonych w 
harmonogramie wakacji z kulturą.

Data............................... 

Czytelny podpis rodzica / opiekuna...........................................................

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć grupowych oraz nagrań audiowizualnych z 
wizerunkiem mojego dziecka na stronie internetowej i w mediach  
społecznościowych  Żychlińskiego Domu Kultury.

Data............................... 
                

Czytelny podpis rodzica/opiekuna ......................................................

Informujemy, iż w trakcie trwania wakacji z kulturą mogą pojawić się przedstawiciele 
lokalnych mediów. Zebrane przez nich informacje(zdjęcia, filmy, wywiady) ukażą się 
w lokalnych źródłach informacyjnych.



Specjalne Procedury Higieny i Bezpieczeństwa 

1.Uczestnik Wakacji z Kulturą  wraz z opiekunem zobowiązany będzie 
do uczestnictwa w spotkaniu w dniu rozpoczęcia .
 Warunki uczestnictwa:
- dezynfekcja rąk przed wejściem do obiektu,
- poprawnie założona osłona nosa oraz twarzy, 
- obowiązkowy pomiar temperatury bezdotykowym termometrem przed 
wejściem na wybraną salę zbiórki(uczestnik, którego temperatura ciała 
wyniesie powyżej 37,5 nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach)
- zajmowanie miejsc na sali z zachowaniem dystansu społecznego,
- posiadanie wypełnionego oświadczenia dotyczącego aktualnego stanu 
zdrowia dziecka oraz własnego.
Uwaga!
 W spotkaniu może wziąć udział tylko jeden rodzic/opiekun dziecka wraz 
z uczestnikiem Wakacji z Kulturą. Zabrania się przebywania osób 
trzecich.
2.Każdy uczestnik musi być zaopatrzony w zapas indywidualnych 
środków ochrony ust i nosa.
3.Organizator zapewni środki higieniczne i dezynfekujące oraz bieżącą 
dezynfekcje miejsc oraz powierzchni dotykowych, sanitarnych oraz 
sprzętu sportowego.
4.Organizator będzie wymagał od kadry i uczestników regularnego i 
dokładnego mycia rąk oraz ich  dezynfekowania.
5.Organizator będzie dysponował infrastrukturą obiektu umożliwiającą 
zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie 
choroby.
6.Uczestnicy będą przemieszczać się po obiekcie bez potrzeby 
zasłaniania ust i nosa.
7.Organizator przeszkoli kadrę wypoczynku w zakresie zachowania 
zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19
zajęć w innych salach.
8.Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane i 
dezynfekowane.
10.Zajęcia sportowe prowadzone będą zgodnie z wytycznymi, z 
zachowaniem dystansu społecznego.
11.Odbiór dzieci w godzinach 14.00 – 14.30  na schodach ŻDK. 

Zapoznałem/am siebie i dziecko z procedurami bezpieczeństwa oraz 
zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
                                                             Data............................... 
Czytelny podpis rodzica / opiekuna      ..................................................



Uwaga! Oświadczenia składane są w dniu rozpoczęcia zajęć 
podczas obowiązkowego zebrania z rodzicami /opiekunami.

Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka biorącego udział w Wakacje z Kulturą  
dotyczące jego aktualnego stanu zdrowia. Oświadczam, iż w dniu rozpoczęcia zajęć, 
moje dziecko 

.....................................................................   

 (Imię i nazwisko dziecka) 

 jest zdrowe oraz nie występują u niego żadne objawy chorobowe sugerujące 
chorobę zakaźną, a także, iż w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku nie 
zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie. 

Potwierdzam również przygotowanie go do stosowania się do wytycznych i 
regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co 
najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Wyrażam zgodę na
bezdotykowy pomiar temperatury mojego dziecka podczas trwania Wakacji z Kulturą.

Data............................... 

                         Czytelny podpis rodzica/ opiekuna .......................................................

Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka odprowadzającego dziecko
na Wakacje z Kulturą dotyczące jego aktualnego stanu zdrowia. 

Oświadczam, iż jestem zdrowy/a, nie mam objawów infekcji lub choroby zakaźnej, 
nie zamieszkiwałem/am z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w 
warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem Wakacji z Kulturą.

Data............................... 

                        Czytelny podpis rodzica / opiekuna……………………………………….

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę , aby moje dziecko
..........................................................................................................................................

przychodziło i wychodziło samodzielnie z zajęć w Żychlińskim Domu Kultury w  
dniach...............................................................................................................................

W tym czasie ponoszę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

                  …....................................................
(podpis rodzica/ opiekuna)



Klauzula w przypadku zbierania danych od osoby, której 
dotyczą(art. 13 RODO 2016/679):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanym dalej Rozporządzeniem RODO), informuję, iż:

• administratorem Pani/Pana dziecka  danych osobowych jest Dyrektor Żychlińskiego Domu 
Kultury w Żychlinie przy ul Fabrycznej 3

• inspektorem ochrony danych w Żychlińskim Domu Kultury  jest Pani Magdalena 
Modrzejewska-Rzeźnicka, z którą może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty 
elektronicznej: kulturazychlin@op.pl

• Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych 
związanych z  działalnością wychowawczą i opiekuńczą oraz promocji działalności ŻDK, a 
także osiągnięć i umiejętności uczestnika zajęć za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) 
wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1 a), c), e) Rozporządzenia RODO. 

• nie udostępnia się Pani/Pana dziecka danych osobowych innym odbiorcom z wyłączeniem 
podmiotów do tego uprawnionych, takich jak: 

– podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa;

– podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z 
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

• Pani/Pana dziecka dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 
przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 
dokumentów obowiązujących u Administratora- Rzeczowy Wykaz Akt; 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  danych swojego dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia w przypadku, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały 
zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 

• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• podanie przez Panią/Pana danych osobowych swojego dziecka jest wymogiem ustawowym . 
Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania. 

                                                                                                    ................................................................

                                                                                                              ( podpis rodzica/ opiekuna)


