
 

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ KOSZĘCIN             

W 2020 R. 

 

Opiekunowie prowadzący zajęcia podczas ferii zimowych organizowanych przez Gminę 

Koszęcin dokładają wszelkich starań, żeby stworzyć dzieciom (uczestnikom zajęć) jak najlepsze 

warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować 

czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

 

1. Uczestnicy ferii zimowych przebywają pod opieką wychowawców (opiekunów)                 

w czasie trwania zajęć. 

 

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci podczas podróży do placówki,         

w której odbywają się zajęcia i w drodze powrotnej z zajęć. 

 

3. Uczestnicy ferii zimowych mają prawo do: 

a) spokojnego wypoczynku, 

b) bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i imprezach stacjonarnych 

organizowanych podczas ferii, z tym że udział w wycieczkach jest odpłatny – 

koszty wycieczek ponoszą rodzice/opiekunowie prawni, 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń, sprzętów niezbędnych do realizacji 

programu ferii, 

d) wnoszenia propozycji zmian w programie ferii. 

 

4. Uczestnicy ferii zimowych mają obowiązek: 

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, 

b) przestrzegać harmonogramu zajęć, 

c) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne - za szkody wyrządzone przez dziecko 

materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni, 

e) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 

f) posiadać podczas zajęć sportowych strój sportowy oraz obuwie zmienne 

sportowe, 

g) odnosić się z szacunkiem do wychowawców i współuczestników zajęć. 

5. Zasady rekrutacji na zajęcia podczas ferii zimowych organizowanych przez Gminę 

Koszęcin: 



a) w zajęciach organizowanych przez Gminę Koszęcin w ramach ferii zimowych 

uczestniczą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koszęcin, na podstawie zgody 

rodziców/ opiekunów prawnych – wzór druku oświadczenia w załączeniu, 

b) zajęcia przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych,  

c) pobyt na zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny (nie dotyczy wycieczek, które są 

odpłatne), 

d) liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 osób, 

e) warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i akceptacja   

regulaminu zajęć przez rodziców/opiekunów prawnych uczestników, 

f) w przypadku rezygnacji dziecka z zajęć rodzic/opiekun prawny powinien 

uprzedzić o tym wychowawcę. 

 

6. Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w przypadku: 

a) poważnego naruszenia niniejszego regulaminu ferii, 

b) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. 

 

7. Samowolne oddalenie się od wychowawców, brak dyscypliny, niewykonanie poleceń 

wychowawców i nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie karane upomnieniem,   

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach. 

 

8. Inne: 

a) organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

ferii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonane przez innych 

uczestników, 

b) zaleca się, aby dzieci nie przynosiły na zajęcia cennych rzeczy np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do regulaminu ferii zimowych  

organizowanych przez Gminę Koszęcin w 2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Imiona i nazwiska rodziców dziecka: …………………………………….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem ferii zimowych organizowanych przez 

Gminę Koszęcin i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

……………………………………………............................................................... [imię i nazwisko]   w zajęciach pn. 

.................................................................................................................................................................... w placówce  

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

Odpowiadam za bezpieczeństwo dziecka podczas podróży do placówki i w drodze 

powrotnej z zajęć. 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię                

i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz danych osobowych mojego dziecka w zakresie 

jego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na użycie i publikację wizerunku mojego dziecka przez 

Wójta Gminy Koszęcin (filmy, galerie zdjęć w szczególności na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Koszęcin, na portalach społecznościowych Gminy Koszęcin oraz w gazetce samorządowej 

„Echo Gminy”). Zostałem poinformowany, że serwery serwisu Facebook znajdują się poza 

terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie 

obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie 

zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane dziecka (wizerunek) zostaną 

przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej 

oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 

 

 

……………………………….………………                                       …………………………………… 

              miejscowość, data                                                             podpis rodziców 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników ferii zimowych w Gminie Koszęcin oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych jest Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Cezary Nowicki, email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu 

602762036, 

3) Dane osobowe osób wskazanych w pkt 1 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,           

w celach uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminę Koszęcin podczas ferii zimowych w 2020 

r., 

4) dane osobowe osób wskazanych w pkt 1 będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres 

do ustania celu przetwarzania danych  oraz do momentu odwołania zgody i nie będą przekazywane innym 

odbiorcom, 

5) osobom wskazanym w pkt 1 przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych ich 

dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzania 

odbywa się w sposób zautomatyzowany), 

6) osobom wskazanym w pkt 1 przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 

zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje im prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

7) Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (facebook), 

8) podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne 

do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, 

uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach w ramach ferii zimowych. 

 


