REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2022
w Gminie Grodziec
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Organizatorem półkolonii jest Wójt Gminy Grodziec oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Grodźcu.
Miejscem realizacji półkolonii jest Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu, Pl. Ks. Abp. B.
Dąbrowskiego 4, 62-580 Grodziec.
Termin półkolonii: 27.06.2022 r. – 1.07.2022 r.
Podczas zorganizowanych półkolonii letnich promowana będzie profilaktyka w zakresie uzależnień wśród
dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia psychicznego w ramach zagospodarowania czasu wolnego
(zdrowy styl życia bez używek).
Cele półkolonii: stworzenie dzieciom warunków do ciekawego, aktywnego, kulturalnego i bezpiecznego
spędzania czasu wolnego; szerzenie wiedzy na temat wychowania w trzeźwości, bez przemocy i narkotyków
oraz uzależnień behawioralnych; kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw; stymulowanie rozwoju
umysłowego i fizycznego.
Regulamin dotyczy wszystkich uczestników półkolonii. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani
są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika półkolonii.
Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów od godziny 08:00 do godziny 14.00, 16.00 lub 17.00
(zgodnie z harmonogramem). Rodzice/opiekunowie prawni uczniów SP w Grodźcu zobowiązani
są do punktualnego odbierania dzieci z miejsca realizacji półkolonii, a rodzice/opiekunowie prawni uczniów
SP w Królikowie oraz SSP w Biskupicach i Lipicach z przystanków autobusowych przy szkołach.
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w Karcie Kwalifikacyjnej lub w pisemnym
upoważnieniu podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego lub na podstawie pisemnego oświadczenia
rodzica/opiekuna prawnego powracają do domu samodzielnie.
W Karcie Kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować Organizatora o specjalnych
potrzebach dziecka.
Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach;
 korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do realizacji programu
półkolonii oraz z dwóch posiłków (śniadanie, obiad);
 wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców.
Uczestnicy mają obowiązek:
 wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów,
 przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
 szanowania mienia Organizatora, pomocy dydaktycznych,
 dbania o porządek w miejscu realizacji półkolonii i dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej,
 posiadania odpowiedniego stroju dostosowanego do programu zajęć w danym dniu (kąpielówki – basen,
strój sportowy – park rozrywki),
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej zajęcia,
 niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, problemów, nieprawidłowości oraz
zagrożeń opiekunowi,
 przestrzegania Regulaminu półkolonii, regulaminów miejsc odwiedzanych podczas wycieczek, zasad
poruszania się po drogach publicznych oraz zasad korzystania z transportu publicznego.
Uczestnikom kolonii zabrania się:
 samowolnego opuszczania miejsca realizacji półkolonii i oddalania się od grupy,
 biegania oraz wykonywania ćwiczeń akrobatycznych bez opieki i kontroli wychowawcy/instruktora,
 niszczenia mebli, sprzętu sportowego, sprzętu audio-video i innego,
 używania wulgarnych słów i zwrotów.
Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń
opiekunów i instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą,
a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety) zagubione przez uczestników
w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników
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półkolonii. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo rodzice/opiekunowie prawni
dziecka.
Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach Organizator zobowiązuje się:
 zapewnić 4 wycieczki w trakcie trwania turnusu zgodnie z harmonogramem półkolonii,
 przeprowadzić zajęcia programowe zgodnie z przedstawioną ofertą półkolonii,
 zapewnić codzienne wyżywienie (dwa posiłki),
 zapewnić fachową opiekę kadry wychowawczej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne
od warunków pogodowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania półkolonii w przypadku zaistnienia
okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej.
Rodzic/opiekun prawny zgłaszający uczestnika półkolonii wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie
uczestnika w trakcie półkolonii i udostępnianie jego wizerunku przez Gminę Grodziec, Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu oraz szkoły podstawowe będące współorganizatorami
półkolonii wyłącznie dla celów promocyjnych dotyczących realizowanego zadania zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631
ze zm.).
Administratorami danych osobowych uczestników wypoczynku i ich opiekunów prawnych są:
 w zakresie organizacji, przeprowadzenia zajęć oraz udokumentowania i rozliczenia uczestnictwa
w półkoloniach administratorem danych osobowych jest Gmina Grodziec reprezentowana przez Wójta
Gminy z siedzibą w Urzędzie Gminy Grodziec.
 w zakresie przeprowadzenia naboru uczestników Administratorami danych osobowych
są poszczególne szkoły w zakresie danych osobowych swoich uczniów oraz ich opiekunów prawnych.
Zgodę na przetwarzanie danych rodzice uczestników wyrażają dobrowolnie poprzez złożenie stosownego
oświadczenia. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje zaprzestaniem realizacji
wybranej przez uczestnika formy wypoczynku dla danego uczestnika.

Grodziec, dnia ……………………………………..

…………………………………………………………………
Podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna

REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII LETNICH 2022
w Gminie Grodziec

1.

Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 spokojnego wypoczynku,
 uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas półkolonii,
 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
 uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika półkolonii.

2.

Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
 podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika półkolonii,
 przestrzegania ramowego harmonogramu dnia i programu półkolonii,
 brania czynnego udziału w zajęciach,
 przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ oraz zasad obowiązujących w miejscach pobytu,
 respektowania zapisów niniejszego regulaminu,
 postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
 przestrzegania zasad higieny osobistej (częste mycie dłoni ciepłą wodą z mydłem przez min. 30
sekund, zachowanie dystansu społecznego, unikanie dotykania dłońmi okolic ust, nosa i oczu,
unikanie przekazywania innym uczestnikom własnych przedmiotów lub pomocy
dydaktycznych),
 dbania o dobrą atmosferę w grupie,
 szanowania rzeczy własnych i kolegów,
 natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika o zaistniałych, problemach
i wypadkach.

3.

Za wzorowe zachowanie uczestnik półkolonii może otrzymać nagrodę w formie:
 pochwały udzielonej przez kierownika lub wychowawcę wobec grupy,
 pochwały udzielonej przez kierownika wobec całej społeczności półkolonii,
 dyplomu,
 nagrody rzeczowej.

4.

Za nieregulaminowe zachowanie uczestnik półkolonii może zostać ukarany przez:
 upomnienie wychowawcy wobec grupy,
 naganę udzieloną przez kierownika wobec całej społeczności półkolonii,
 usunięcie z półkolonii.

…………………………………………………………………
Podpis Uczestnika

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH

……………………………………………………………….. (nazwisko i imię uczestnika wycieczki)
……………………………………………………………….. (PESEL/Nr dokumentu uczestnika wycieczki)
1.

Ja niżej podpisany/-na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w półkoloniach letnich w terminie:
od 27.06.2022 r. do 1.07.2022 r.

2.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko wzięło udział w tego typu wypoczynku.

3.

Biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na półkolonie.

4.

Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.

5.

W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej
lub leczenie ambulatoryjne.

6.

Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.

7.

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie
trwania półkolonii wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.

8.

Wyrażam zgodę na przebadanie dziecka w kierunku używania alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających.

Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem półkolonii i go akceptuję.

…………………………………………………………………………………….. (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje: Telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi półkolonii:
………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O POWROCIE UCZNIA DO DOMU

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………….,
będąc przedstawicielem ustawowym małoletniego ……………………..……………………………………………………………..
i posiadający pełną władzę rodzicielską wobec niego, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na samodzielny
powrót małoletniego do miejsca zamieszkania z PÓŁKOLONII LETNICH 2022.

………………………………………………………………
Rodzic/Opiekun Prawny

Oświadczam, że ……………………………………………………………….. w czasie PÓŁKOLONII LETNICH 2022
imię i nazwisko dziecka

będzie każdorazowo odbierany/odbierana przez rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnioną osobę dorosłą.
Jednocześnie upoważniam niżej podane osoby do odbioru mojego dziecka.
1.

…………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………
Rodzic/Opiekun Prawny

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WIZERUNKU
Rodzic/opiekun prawny zgłaszający uczestnika półkolonii ………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)
wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie uczestnika w trakcie półkolonii i udostępnianie jego wizerunku przez
Gminę Grodziec, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkoły podstawowe będące
współorganizatorami półkolonii wyłącznie dla celów promocyjnych dotyczących realizowanego zadania zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631
ze zm.).
………………………………………………………….
Czytelnie - Rodzic/Opiekun Prawny/data

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez administratorów danych osobowych moich oraz mojego dziecka
……………………………………………………………… (imię i nazwisko) wskazanych w dokumentach naboru do udziału w
półkoloniach oraz wizerunku dziecka w celach związanych z udziałem, zapewnieniem bezpieczeństwa oraz promocji
półkolonii.

………………………………………………………………………………
Czytelnie - Rodzic/Opiekun Prawny/data

Zasady przetwarzania danych przez administratorów:
Administratorami danych osobowych uczestników wypoczynku i ich opiekunów prawnych są:
 w zakresie organizacji, przeprowadzenia zajęć oraz udokumentowania i rozliczenia uczestnictwa w
półkoloniach administratorem danych osobowych jest Gmina Grodziec reprezentowana przez Wójta Gminy
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Grodźcu,
 w zakresie przeprowadzenia naboru uczestników Administratorami danych osobowych są poszczególne
szkoły w zakresie danych osobowych swoich uczniów oraz ich opiekunów prawnych,
 podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz
f RODO, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku zapewnienie
bezpieczeństwa i obrona przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w sytuacji ich zaistnienia w trakcie
półkolonii,
 Gmina Grodziec wyznaczyła Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować w sprawie
przetwarzania danych pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl
 dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia półkolonii oraz dalej do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie dane będą przetwarzane
wyłącznie w celach archiwizacyjnych,
 udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne skutkiem jej nieudzielenia będzie brak
możliwości udziału w półkoloniach, zgodę można cofnąć w dowolnym momencie poprzez złożenie
oświadczenia u administratora co nie wpłynie na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem,
 w związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w
sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania
danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą pozyskiwane
z innych źródeł,
 Odbiorcami Państwa danych osobowych we wskazanych celach mogą być firmy ubezpieczeniowe,
organizatorzy turystyczni oraz zarządcy obiektów, do których zorganizowane będą wycieczki.

