
REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH  

podczas akcji „Wakacje w mieście” 

odbywających się na terenie Miejskiego Ośrodku Kultury w Wojkowicach 

 

1. Zajęcia organizowane podczas akcji „Wakacje w mieście” odbywać się będą na terenie 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach, ul. Jaworznik 6, 42- 580 Wojkowice  

zgodnie z harmonogramem: 

środa   08.07.2020    10:00-13:00 

środa  15.07.2020                          10:00-13:00 

środa   22.07.2020   10:00-13:00 

środa   29.07.2020   10:00-13:00 

 

Piątkowe zajęcia odbywają się w godzinach 09:00 – 11:00 w dwóch grupach. Zajęcia dla 

jednej grupy trwają 60 min! 

piątek   10.07.2020   09:00 – 11:00  

piątek   17.07.2020   09:00 – 11:00  

piątek   24.07.2020   09:00 – 11:00  

piątek   31.07.2020   09:00 – 11:00  

 

2. Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, ul. Jaworznik 6,  

42 – 580 Wojkowice. 

3. W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku od 5 do 15 lat z terenu miasta i okolic. 

4. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą telefoniczną – 32 769 64 82. Ilość miejsc na zajęcia jest 

ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Udział w zajęciach jest płatny. Koszt każdorazowych zajęć wynosi 20 zł. Opłat za zajęcia 

dokonywane będą w Kasie w dniu  odbywania się zajęć. 

6. Na zajęciach obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 2 metry. 

7. Każdy uczestnik zajęć będzie miał do dyspozycji swoje stanowisko, które zostanie 

zdezynfekowane przed i po zajęciach. 

8. Przed wejściem na zajęcia uczestnicy będą zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zostaną 

poddani kontroli temperatury. 

9. Za rzeczy pozostawione, bądź zgubione w trakcie trwania zajęć pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Kultury nie odpowiadają. 

10. Rodzice/opiekunowie dzieci wyrażających chęć uczestnictwa w zajęciach w formie pisemnej 

deklarują zgodę na udział dziecka w zajęciach oraz zapewniają bezpieczny dojazd  

i powrót do miejsca zamieszkania bądź wyrażają pisemną zgodę na samodzielny powrót 

dziecka do domu. Obowiązuje zakaz samodzielnego opuszczania budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury  w Wojkowicach przez dzieci podczas zajęć. 

11. Rodzice/opiekunowie przychodzący po dzieci, proszeni są o punktualne odbieranie pociech 

 z Miejskiego Ośrodka Kultury. 

12. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani poinformować o ewentualnych chorobach dziecka 

biorącego udział w zajęciach. Instruktorzy nie mają prawa do podawania dzieciom leków. 

13. Dzieci uczestniczące w zajęciach, zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  

i podporządkowane są poleceniom prowadzącego zajęcia. 

14. Za szkody materialne wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice/opiekunowie. 



15. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Wojkowicach lub osoba przez niego wyznaczona. 

 

Zapoznałem/am się z regulaminem: 

 

 

………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Administratorem w/w danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6; adres e-mail: mok@mokwojkowice.pl. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że: 

 

1) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ), 

zgody – w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz w celu ochrony 

żywotnych interesów osób uczestniczących w zajęciach, tj. życia i zdrowia uczestników (art. 

6 ust. 1 lit. d RODO). 

2) Podanie powyższych danych jest warunkiem uczestnictwa dziecka w akcji „Wakacje w 

mieście” oraz umożliwiającym nam kontakt w tym zakresie. 

3) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein 

i Norwegia). 

4) Dane osobowe będą przetwarzane na czas akcji „Wakacje w mieście”, a po tym okresie – 

w ograniczonym zakresie – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami, nie dłuższy niż czas ich przedawnienia, tj. 6 lat. 

5) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz prawo 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, w tym celu konieczne jest zawiadomienie Administratora w formie 

pisemnej. 

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mokwojkowice.pl 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

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

przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r (RODO). 

8) Zgodnie z obowiązującym prawem dane możemy przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub 

organom do tego uprawnionym. 

Wyrażam zgodę: 

 

TAK /  NIE  na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych 

i marketingowych; 

TAK  /   NIE na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach promocyjnych 

i marketingowych; 

TAK  /  NIE na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Miejski Ośrodek Kultury 

w Wojkowicach utrwalonego podczas zajęć w ramach akcji „Wakacje w mieście” na stronie: 

www.mokwojkowice.pl w celu sporządzenia fotorelacji z jej przebiegu. 

 

 

………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 
 
 
 



DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WAKACJE W MIEŚCIE 2020 

odbywającej się w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………  

Data urodzenia dziecka:……………………………………………………………………………………………... 

II. Dane osobowe przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka: 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Dziecko będzie samodzielnie wracać do domu*: TAK / NIE 

 

IV. Dane osobowe osoby odbierającej dziecko: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Zapoznałem/am się z regulaminem Akcji Wakacje w Mieście i akceptuję jego 

postanowienia*: TAK / NIE 

 

VI. Wyrażam/ nie wyrażam zgody na podejmowanie decyzji związanych z hospitalizacją 

mojego dziecka w przypadku zagrożenia jego zdrowia lub życia przez opiekuna w czasie 

trwania zajęć*. 

 

 

 

………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 
* Wybraną opcję proszę podkreślić 

 



 

Oświadczenie  

 

 

 

Wojkowice, dnia  .......................  

 

Oświadczam, że dziecko w ramach akcji Wakacje w Mieście będzie brało udział 

w zajęciach w dniach (zaznaczyć wszystkie daty): 

 

08.07. 

10.07. 

15.07. 

17.07. 

22.07. 

24.07. 

29.07. 

31.07. 

 

 

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe — bez objawów chorobowych i może bez przeszkód 

uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury 

w Wojkowicach. Oświadczam, że nikt z najbliższego otoczenia dziecka nie przebywa na 

kwarantannie lub w izolacji w związku z zakażeniem lub zagrożeniem  zakażeniem 

koronawirusem. 

 

Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla 

zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane 

z uczęszczaniem na zajęcia w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie wyrażam 

zgodę na udział dziecka w zajęciach. Nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń 

dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków mojej rodziny na 

COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Wojkowicach. 

 

Potwierdzamy znajomość Wytycznych Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Wojkowicach dotyczących funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w trakcie 

epidemii jednocześnie deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych. 

 

 

 

………………………………………………. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


