Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 16/2018
Dyrektora Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej
w Bolesławiu z dnia 18.12.2018r.

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu zaprasza dzieci na zajęcia feryjne
tel. (32) 6424 073 e-mail ck@gminaboleslaw.pl

REGULAMIN ZAJĘĆ FERYJNYCH w Dworze w Bolesławiu
1. Zajęcia feryjne trwać będą w dniach : 21.01.2019r. - 25.01.2019r.
2. Miejsce zajęć feryjnych – Dwór w Bolesławiu.
3. Czas trwania zajęć: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00 – 15.00
4. Wymagany wiek uczestników zajęć: 7 - 13lat.
5. Organizator zajęć feryjnych nie zapewnia wyżywienia. Przewidziany jest tylko słodki poczęstunek i napoje.
6. Koszt zajęć feryjnych – 50 zł. od osoby.
7. Zgłoszeń można dokonywać do 18.01.2019r. Zapisy przyjmowane są w Dworze w Bolesławiu w godzinach otwarcia placówki
poniedziałek-piątek od 8.00-20.00,
8. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna na udział dziecka w zajęciach feryjnych Oświadczenie do pobrania na stronie
internetowej www.gminaboleslaw.pl/centrum-kultury bądź w Dworze w Bolesławiu.
9. Centrum Kultury nie zapewnia dowozu dzieci.
10. Uczestnicy zajęć feryjnych są zobowiązani do wykonywania poleceń instruktorów oraz innych upoważnionych osób.
11. Uczestnicy zajęć feryjnych są zobowiązani do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się w trakcie trwania zajęć
12. Uczestnicy zajęć feryjnych są zobowiązani do szanowania i właściwego użytkowania obiektu – Dworu w Bolesławiu wraz z
całym wyposażeniem.
13. Uczestnikom zajęć feryjnych zabrania się oddalenia z miejsca organizowanych zajęć.
14. Uczestnicy zajęć feryjnych mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.
15. Za szkody związane z nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika zajęć
16. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących
do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
17. Organizator zaleca, aby podczas trwania zajęć feryjnych dzieci nie posiadały przy sobie cennych urządzeń typu telefon
komórkowy, odtwarzacz muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
18. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych: zg. z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 1) Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury im. Marii
Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, 32 – 329 Bolesław 2) Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony
Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz z którą można skontaktować się poprzez e-mail
barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub
danych dziecka. 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum
Kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. 4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów
wykonawczych. 5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) 7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka,
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8) Odbiorcami
Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: Urząd Gminy Bolesław, dostawcy systemów informatycznych i
usług IT na rzecz Centrum, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, podmioty
świadczące na rzecz Centrum usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Centrum przez przepisy
prawa, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 9)
Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 10) Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Instruktorzy Centrum Kultury, organizujący zajęcia i wypoczynek na zajęciach feryjnych dołożą wszelkich
starań, aby zorganizować dzieciom czas i chwile w sposób jak najbardziej przyjemny i pożyteczny, stworzyć
warunki do wypoczynku, ale i umożliwić wszystkim aktywne uczestnictwo w życiu grupy
Dyrektor Centrum Kultury
/-/ Barbara Rzońca

