
REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNE CENTRUM 

KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W WOJSŁAWICACH 

 

1. Organizatorem zadania „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas Ferii zimowych – 

profilaktyka behawioralna poprzez kulturę, sport i zabawę” dalej zwanego Feriami Zimowymi jest 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych (od 1 klasy szkoły podstawowej) oraz 

ponadpodstawowych mieszkający na terenie gminy Wojsławice. 

3. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach GCKSiT (23-28.01.2023 r.) w godzinach:  

    Poniedziałek    10:00-15:00 

    Wtorek   10:00-15:00 

    Środa    10:00-15:30 

    Czwartek    10:00-14:30 

    Piątek    10:00-14:30 

    Sobota    10:00-16:00 

4. Zajęcia odbywać się będą w dniach poniedziałek - sobota, w terminach ustalonych w ofercie. 

5. Uczestnicy Ferii Zimowych są zobowiązani do zmiany obuwia. 

6. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz 

aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych. 

7. Uczestnikom zabrania się: oddalania z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, używania 

wulgaryzmów, stosowania przemocy wobec innych, zażywania środków odurzających. 

8. Za szkody materialnie  wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie. 

9. Gminne Centrum Kultury, Sportu  i Turystyki w Wojsławicach nie odpowiada za rzeczy i pieniądze 

zgubione lub utracone przez dziecko. 

10.Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

11.Warunkiem uczestnictwa dziecka w Feriach Zimowych jest złożenie w sekretariacie Domu Kultury w 

Wojsławicach poprawnie wypełnionego i podpisanego prze rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia. 

12.Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować organizatorów o specjalnych 

potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka. 

13. W przypadku dużej ilości zachorowań zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć. 

14. Obowiązek informacyjny: 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury Sportu i 
Turystyki w Wojsławicach 22-120 Wojsławice, ul. Rynek 20A, tel. 82 566 91 53, e-mail: wojslaw-
gci@wojslawice.com  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: adam.walczuk@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ujawnienia imienia i nazwiska oraz upublicznienia 
wizerunku Państwa dziecka w związku z promowaniem działalności Centrum, tj. : konkursów, 
spotkań, warsztatów, zajęć.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez 
Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym 
mowa w pkt. 3, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, 
mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 
Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez 
jego publikację na portalu społecznościowym Facebook, dane będą przekazywane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych (USA) na podstawie art. 49 ust. 
1 lit. a RODO zgodnie z którym "W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień 
ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 
46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie 
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić 
wyłącznie pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym 
ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony 
oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać proponowane 
przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy jednocześnie, iż w/w państwo 
trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych. 

 


