
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2022 Dyrektora DCK 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH W DĘBIŃSKIM CENTRUM KULTURY 

„TWÓRCZE LATO 2022 Z DCK” 

 
§1 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
1. Organizator i  miejsce zajęć: Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi. 
2. Termin: półkolonie realizowane w formie czterech, tygodniowych turnusów: 

1) od 27.06.2022 do 01.07.2022 
2) od 04.07.2022 do 08.07.2022 
3) od 11.07.2022 do 15.07.2022 
4) od 18.07.2022 do 22.07.2022  

3. Godziny zajęć: od 8:00 do 16:00. 
4. W programie realizowane będą warsztaty: plastyczne, muzyczne, rekreacyjne, edukacyjne, integracyjne 

gry i zabawy. Zajęciom towarzyszyć będą spotkania profilaktyczne oraz wyjazdy. Do dyspozycji 
uczestników będą odpowiednio wyposażone sale oraz obiekty rekreacyjne Dębińskiego Centrum Kultury. 
Organizator zapewnia materiały do zajęć, drugie śniadanie ubezpieczenie NNW uczestników półkolonii. 

5. Opiekę nad uczestnikami sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 
 

§ 2 
UCZESTNICTWO, ODPŁATNOŚĆ, ZAPISY 

1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci od lat 6, uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Dębno (ilość 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).  

2. Udział w zajęciach jest odpłatny w wysokości 150zł /sto pięćdziesiąt złotych/ za tydzień (minimalny okres 
uczestnictwa wynosi jeden tydzień). Opłata tygodniowa jest stała (niezależnie od ilości obecności 
uczestnika). 

3. Zapisy na półkolonie należy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie 
www.kulturadebno.pl aktywnego od dnia 23 maja 2022r, od godz. 9:00 do dnia 31 maja 2022r  
do godz. 16:00. Należy także obowiązkowo dostarczyć w wyżej wymienionym terminie, prawidłowo 
wypełnioną Kartę kwalifikacyjną (Załącznik nr 1 do Regulaminu), w formie skanu na adres email: 
wypoczynek@kulturadebno.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu DCK bądź do skrzynki pocztowej 
ulokowanej przy wejściu do budynku. 

4. O zakwalifikowaniu uczestnika na dany turnus organizator poinformuje za pomocą komunikatu SMS  
lub telefonicznie. Informacja o zakwalifikowaniu będzie przekazywana po weryfikacji zgłoszenia  
i otrzymaniu karty kwalifikacyjnej. 

5. Osoby zakwalifikowane (o których mowa w § 2 ust. 4)  do udziału w turnusie są zobowiązane do wpłaty 
kwoty 150,00zł /sto pięćdziesiąt złotych/ za tydzień zajęć (proporcjonalnie do ilości zakwalifikowanych 
tygodni). Wpłaty należy regulować w  terminie do 10 czerwca 2022r. przelewem na konto DCK:  
72 9453 0009 0030 0300 1687 0001, w tytule imię i nazwisko uczestnika, Twórcze Lato z DCK. 

6. W sytuacji, gdy ilość zapisanych będzie przekraczać ilość dostępnych miejsc, powstanie lista rezerwowa. 
Jeśli zwolnią się miejsca przed rozpoczęciem turnusu, organizator poinformuje o tym fakcie osoby z listy 
rezerwowej, odpowiednio według kolejności zgłoszeń, za pomocą komunikatu SMS  
lub telefonicznie. 

7. W przypadku rezygnacji z półkolonii opłata nie podlega zwrotowi.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu/ów półkolonii w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od organizatora, w tym z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa. 
W powyższej sytuacji, zgłaszający mają prawo do zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie  
do niezrealizowanych dni turnusu. 

 
  



§3 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW 

1. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z zajęć. 
2. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia  

i powrotnej. 
3. Rodzice zobowiązani są do poinformowania organizatora o planowanej nieobecności dziecka  

na zajęciach. 
4. Zgłaszając dziecko na zajęcia rodzic wyraża zgodę na jego udział w lokalnych spacerach – wycieczkach 

pieszych. W przypadku nie wyrażenia zgodny należy ten fakt zgłosić wychowawcy grupy. 
 

§4 
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa, dostosowania 
się do poleceń instruktorów oraz poszanowania mienia (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 
odpowiedzialni są rodzice). 

2. Uczestnicy nie oddalają się z terenu zajęć bez wiedzy opiekuna grupy, przestrzegają regulaminy 
obowiązujące podczas wyjazdów, spacerów. 

3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przynoszenia obuwia na zmianę. 
4. Za rzeczy pozostawione w szatni odpowiadają uczestnicy zajęć. Zalecane jest, by wartościowe rzeczy 

zabierać ze sobą. 
5. Zabrania się używania niecenzuralnych słów, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków 

odurzających. 
6. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu i poleceń opiekunów skutkuje upomnieniem, naganą  

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii bez możliwości powtórnego zapisu  
w danym roku. W przypadku skreślenia z listy uczestników poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. 

 
§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury. 
2. Złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku jest równoznaczne z zapoznaniem się 

z powyższym regulaminem i jego akceptacją. 
3. W sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych podczas pobytu  

na wypoczynku należy  stosować  się,   przede wszystkim,  do  komunikatów  zamieszczonych  
na  stronie   Głównego  Inspektoratu   Sanitarnego  i Ministerstwa Zdrowia. 

 
§6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi [dalej DCK] realizuje obowiązek wynikający z 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, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. 
1. Administratorem danych wskazanych w karcie uczestnictwa jest Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi, tel. 14/66 58 661. 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Łukasz Franczyk, e-mail: lukasz.franczyk@casim.com.pl.  
3. Celem  zbierania danych jest realizacja półkolonii 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich będzie wiązało się  
z brakiem możliwości udziału w półkoloniach organizowanych przez DCK. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zajęć z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 
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