
  

 
               Wójt Gminy  Korzenna 

 

WAKACJE

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH  2021 W TRAKCIE EPIDEMII COVID-

19 W POLSCE. 

 

 

 I. Postanowienia ogólne.  
 

 

1. Organizatorem zajęć wakacyjnych jest Centrum Kultury w Korzennej, wraz z Gminną 

Biblioteką Publiczną w Korzennej, zwany dalej Organizatorem.  

2. Zajęcia odbywają się w obiektach Organizatora (Dom Kultury; Mogilno, Jasienna, 

Wojnarowa, Siedlce, Lipnica Wielka, Korzenna - Dwór, Szkoła Miłkowa ) oraz w 

miejscach przewidzianych w planach wycieczek.  

3. Zajęcia odbywają się w terminach wyznaczonych przez Organizatora. 

 

 

 II. Warunki uczestnictwa. 

 

  

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych jest akceptacja niniejszego regulaminu, 

wypełnienie przez rodziców/opiekunów oświadczenia (załącznik nr 1) podpisanie klauzuli 

RODO (załącznik nr 2) oraz karty uczestnictwa (załącznik nr 3) 

2. Maksymalna ilość uczestników zajęć warsztatowych  wynosi 10 osób, 

a)  z wyjątkiem zajęć: w Pracowni Dworskiej w Korzennej – maksymalna ilość 

uczestników tych zajęć wynosi 6 osób  

3. Maksymalna liczba uczestników wycieczek wynosi 40 osób.  

4. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać  w siedzibie Organizatora tj. Centrum Kultury w 

Korzennej , Korzenna – Dwór lub w poszczególnych filiach, gdzie będą odbywały się 

zajęcia.  

5. Grupa warsztatowa uczestniczy w zajęciach w maseczkach ochronnych.  

6. Pracownik placówki za zgodą rodziców będzie mierzył uczestnikom zajęć oraz wyjazdów 

temperaturę,  termometrem bezdotykowym. Jeśli rodzic nie wyrazi zgody musi 

przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia jego dziecka lub Organizator może odmówić 

zgody na uczestnictwo dziecka/młodzieży w zajęciach czy wycieczce. 

7. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z zajęć / wyjazdów zobowiązane są do 

zakrywania ust i nosa oraz zachowania 2m dystansu w stosunku do innych 

dzieci/młodzieży i osób przebywających w tym otoczeniu. 

8. W sali, w której przebywa grupa  usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.                                         

9.  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



  

 
               Wójt Gminy  Korzenna 

 

WAKACJE

 

10. Sale do zajęć będą wietrzone po każdych  45 minutach zajęć przez kwadrans.   

11. Zapewniamy, taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zajęć warsztatowych dla poszczególnych 

grup). 

 

III. Przepisy porządkowe i organizacyjne. 

1. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci młodzież w wieku szkolnym( 7+), które wcześniej 

zostaną zapisane przez swoich rodziców/opiekunów.( Załącznik nr 3) 

2. Organizator zapewnia opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć i wyjazdów. 

3. Organizator nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć. 

4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do poleceń instruktorów. 

5. Uczestnik zajęć bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać siedziby Organizatora. 

6. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz 

wszelkich regulaminów w miejscach pobytu. 

7. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika zajęć jego 

rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych. 

9. Organizator nie zapewnia dowozu dzieci na zajęcia. 

 

IV. Zapytania i uwagi.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty wakacyjnej 2021 można uzyskać:  

- osobiście w siedzibach organizatora,/ Centrum Kultury w Korzennej (Dwór), lub                                      

w poszczególnych Filiach, gdzie zaplanowano zajęcia.  

- telefonicznie pod nr. 18 4419913 – Kinga Iwańska 
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Załącznik nr 1 

 

. 

 

 

Oświadczenie 

1. Jestem odpowiedzialny i  świadomy czynnika ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jak i rodziców/ opiekunów, 

a także innych domowników, związanego z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do 

instytucji. 

2. Oświadczam, że przyprowadzane przeze mnie dziecko, według mojej wiedzy jest zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Oświadczam, że w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

4. Oświadczam, że dziecko ani żaden z domowników nie miał kontaktu z osobą o potwierdzonym zakażeniu lub 

powracającą z zagranicy. 

5. Zobowiązuję się do pozostawienia dziecka w domu, jeżeli dziecko lub któryś z domowników miałby kontakt 

z osobą o potwierdzonym zakażeniu, lub zostanie poddany kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych. 

6. Zobowiązuje się poinformować personel placówki o wykryciu zakażenia koronawirusem, zachorowaniu na 

COVID-19 lub poddaniu kwarantannie albo izolacji, mojego dziecka  lub któregoś z domowników. 

7. Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z placówki wyłącznie przez osoby zdrowe. 

8. Jestem świadomy, że zatajenie którejś z powyższych informacji może mieć wpływ na zdrowie i życie 

pozostałych dzieci uczęszczających na zajęcia i wszystkich instruktorów i personelu placówki. 

9. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie 

zostanie skierowane na  kwarantannę. 

10. Oświadczam, że zapoznałem się z wytycznymi GIS oraz procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi 

w Centrum Kultury w Korzennej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej 

11. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka. 

12. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.  

13. W przypadku konieczności odizolowania osoby u której zdiagnozowano by objawy chorobowe /gorączka 

powyżej 38 stopni C/ Organizator wyznaczył pomieszczenie- izolatkę.  

Szybki kontakt z rodzicami  
– imię i nazwisko rodzica, numer telefonu:  

 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (i mojego dziecka) przez Centrum Kultury w Korzennej 

oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Korzennej  w zakresie potrzebnym do udziału w zajęciach wakacyjnych 2021 

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją 

niewyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w zajęciach 

wakacyjnych.  

 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Centrum Kultury w Korzennej oraz Gminną 

Bibliotekę w Korzennej wizerunku mojego lub mojego dziecka do celów publikacji zdjęć i filmów z zajęć 

wakacyjnych 2021 na stronach internetowych https://gbpkorzenna.pl/kontakt.html , https://ck.wkorzennej.pl/ 

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją 

niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku mojego lub mojego dziecka będzie brak możliwości umieszczania 

zdjęć, filmów itp.  

 

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

 

 

Imię i nazwisko dziecka 
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       (miejscowość i data)                                                                                                               (podpis)  

 

 

Załącznik nr 2  
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

ZAJĘCIA WAKACYJNE 2021 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) i ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Centrum Kultury w Korzennej, Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej  

informuje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury w Korzennej oraz Gminna Biblioteka 

Publiczna w Korzennej 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu: 501 170 332 

3. Dane osobowe tj.: nazwiska, imiona, dane adresowe, nr telefonu, PESEL, dane opiekuna prawnego będą 

przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:  

 

- art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 t.j.),  

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

862 t.j.).  

4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionych do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z:  

 

– Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych,  

– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i 

brakowania dokumentacji niearchiwalnej.  

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie 

zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.  

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..  

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych ustaw jest obligatoryjne, 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych. 

Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu.  

11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.  

 

 

 


