Regulamin „Lato w Klubie” w Nowej Górze

Postanowienia ogólne:
a) Akcja „Lato w Klubie” organizowana jest przez Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach w formie zajęć warsztatowych zgodnych z harmonogramem stanowiących
załącznik do regulaminu.
b) Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 7-12 lat. Zajęcia odbywać się będą w grupie
maksymalnie 10-cio osobowej po zapisaniu się minimum 7 uczestników.
c) Organizator ma prawo do odwołania zajęć jeśli grupa będzie liczyć mniej niż 7 osób. O tym
fakcie poinformuje telefonicznie najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
d) Godziny rozpoczęcia zajęć podane są w harmonogramie (załącznik nr 1).
e) Ze względu na warunki atmosferyczne lub inne okoliczności (np. COVID-19) CKiS w
Krzeszowicach zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i regulaminu, o czym
każdorazowo informować będzie na stronie internetowej. Ze względu na panującą sytuację w
kraju oraz zmieniające się wytyczne dla instytucji kultury zajęcia mogą zostać odwołana.
f) CKiS podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i działania w oparciu o rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 2 maja 2020 r., zalecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Głównego Inspektora Sanitarnego.
g) Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju rodzic/opiekun ma pełną
świadomość możliwości zakażenia COVID-19 podczas warsztatów.
1. Przyprowadzanie dziecka do Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
a) Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dzieci, które nie wykazują objawów infekcji
(katar, kaszel, podwyższona temperatura, itp.) i nie miały kontaktu (oraz osoby z ich
najbliższego otoczenia) z osobami zakażonymi na COVID-19 oraz przebywającymi na
kwarantannie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Dziecko wykazujące oznaki
chorobowe zostanie odizolowane w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu. W sytuacji złego
samopoczucia dziecka rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania
dziecka z placówki).
b) Każde przyprowadzone dziecko ma mierzoną temperaturę i dezynfekowane ręce oraz ma
podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące załącznik numer 2.
c) Podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych dzieci zobowiązane są do noszenia
maseczek.
d) Rodzice lub upoważnione przez rodziców (opiekunów prawnych) osoby przyprowadzają i
odbierają dzieci z Klubu przy Rynku w Nowej Górze są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo
w drodze do i z filii CKiS.
e) Rodzice i opiekunowie doprowadzają dzieci do budynku Klubu przy Rynku, skąd odbierane są
przez instruktorów.

f) Rodzice mają obowiązek zgłaszania na bieżąco wszelkich dolegliwości dziecka i udzielania
wyczerpujących informacji na ten temat.
g) Rodzice mogą przyprowadzić dziecko do Klubu przy Rynku (Nowa Góra 479) od 9:45 do
10:00.
2. Odbieranie dziecka z Klubu przy Rynku w Nowej Górze.
a) Dziecko odbierane jest z Klubu przy Rynku w Nowej Górze przez rodziców (prawnych
opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby, w miejscu do tego wyznaczonym;
b) Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia
podpisanego przez rodziców. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują
wyznaczonemu pracownikowi CKiS;
c) Rodzice lub upoważnione przez nich osoby, ponoszą odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka odbieranego z filii CKiS;
d) Upoważnienia są ważne przez cały okres uczęszczania dziecka na „Lato w Klubie przy Rynku",
ale mogą także zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione;
e) Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z filii CKiS.
Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie
pisemnej;
f) Nie ma możliwości wydania dziecka osobom innym niż rodzice (opiekunowie prawni), lub
osoby upoważnione w formie wskazanej niniejszym regulaminem, na podstawie telefonicznej
prośby rodzica lub innej osoby;
g) Pracownik CKiS w Krzeszowicach może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan
osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. będącej pod wpływem alkoholu) będzie
wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku
pracownik CKiS może wezwać drugiego rodzica (opiekuna prawnego) lub upoważnioną
osobę. Jeżeli jest to niemożliwe pracownik CKiS w Krzeszowicach ma prawo wezwać policję;
h) Dziecko, po zakończeniu zajęć, może opuścić filię CKiS bez opieki rodziców (opiekunów
prawnych) jedynie po złożeniu przez ww. osoby pisemnego oświadczania określającego
zgodę na samotny powrót dziecka do domu- załącznik numer 3
3. Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z Klubu przy Rynku w Nowej Górze
a) W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu określonego w
harmonogramie zajęć "Lato w Klubie przy Rynku" wyznaczony pracownik CKiS w
Krzeszowicach powiadomi telefonicznie o zaistniałym fakcie rodziców lub osoby
upoważnione do odbioru dziecka;
b) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie
można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, pracownik
CKiS oczekuje
z dzieckiem w filii CKiS przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu wyznaczony pracownik CKiS w
Krzeszowicach poinformuje najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z
rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
4. Koszty

Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Płatność gotówką w kasie w Klubie przy Rynku.

Załącznik nr 1
17.07.2020

3.08.2020

10:00-13:00 Teatr Kamishibai

10:00-13:00 Plastyczne

10 zł

20 zł

21.07.2020

17.08.2020

10:00-12:00 Robotyka

10:00-13:00 Teatr Kamishibai

20 zł

10 zł

23.07.2020

19.08.2020

10:00-13:00 Makramy

10:00-13:00 Plastyczne

20 zł

20 zł

28.07.2020

21.08.2020

10:00-12:00 Robotyka

10.00-12.00 Szachy

20 zł

10 zł

30.07.2020

25.08.2020

10:00-12:00 Szachy

10:00-12:00 Robotyka

10 zł

20 zł
27.08.2020
10:00-13:00 Makramy
20 zł

Załącznik nr 2

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
Ja, niżej podpisany(-a), jako rodzic/prawny opiekun małoletniej/małoletniego
…………………………………… ……..……………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika)
mając na uwadze ciągle obowiązujący na terenie RP stan epidemii, niniejszym oświadczam
co następuje:
•
•

•

•

•
•
•

•

Wskazana powyżej osoba jest osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe
sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19.
W ostatnich 14 dniach przed rozpoczęciem warsztatów, wskazana powyżej osoba nie
przebywała na kwarantannie, a także nie miała świadomego kontaktu i nie zamieszkiwała
z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny.
Jestem świadomy(-a), że Organizator pomimo wprowadzonych zasad sanitarnych i starań,
związanych z ich przestrzeganiem nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potencjalnych
sytuacji, tak aby nie stanowiły niebezpieczeństwa dla zdrowia wskazanego powyżej
uczestnika oraz uniknięcia ryzyka jakie wiąże się z możliwością i niebezpieczeństwem
zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
W przekonaniu, że organizator i prowadzący dołożyli należytej staranności przy organizacji
zajęć, wdrożeniu oraz zachowaniu zasad składających się na reżim sanitarny, nie będę
wnosił(-a) o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie w stosunku do organizatora i/lub osób
działających w jego imieniu i na jego rzecz, w tym kadry wypoczynku, w związku z zarażeniem
wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie uczestnictwa w powyższej
formie wypoczynku.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u wskazanego powyżej uczestnika zajęć przy
pomocy termometru bezdotykowego przez jednego pracownika CKiS.
Oświadczam, że dziecko nie jest uczulone na żadne środki dezynfekujące.
Równocześnie deklaruję, że osoba odprowadzająca dziecko na zajęcia również jest zdrowa
oraz nie przebywała na kwarantannie, a także nie miała kontaktu z osobą podejrzaną
o zakażenie chorobą COVID-19 w trakcie ostatnich 14 dni.
Zobowiązuję się do poinformowania organizatora o każdej zmianie, niezwłocznie po jej
wystąpieniu.

Krzeszowice,
(data rozpoczęcia warsztatów)

…………………………………….
(podpis)

OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna prawnego
Ja, niżej podpisany/a zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka:
………….…................................................................................................................................................................
….…..…...............................................................................................................................................................
/adres zamieszkania/
w zajęciach warsztatowych organizowanej w filii Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach- Klub przy Rynku w Nowej
Górze.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem półkolonii i akceptuję jego treść i postanowienia.
POWRÓT DO DOMU
* - niepotrzebne skreślić
* osobiście odbiorę moje dziecko po zakończeniu zajęć
* upoważniam …………………………………………………………………………………………………………………………
do odbioru mojego dziecka każdego dnia, po zakończeniu zajęć
* wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka, każdego dnia, po zakończeniu zajęć. Ponoszę
pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót mojego dziecka do domu.
….......................................................................................................................................
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna/
….......................................................................................................................................
/nr i seria dowodu osobistego/
….......................................................................................................................................
/adres zamieszkania/
..........................................................................................................................................
/telefon kontaktowy/ …
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
w celu zgłoszenia mojego dziecka do udziału w półkolonii.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) zostałem poinformowany, iż:
1) Administratorem Danych jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J.
Walkowskiego 1.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
iod@ckiskrzeszowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka .
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji półkolonii przez okres niezbędny do zorganizowania półkolonii, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody.
4) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych),
5) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam
że przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
6) Odbiorcami moich danych osobowych oraz dziecka będą:- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do
wykonania zobowiązań nałożonych na administratora przez przepisy prawa, - organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7) Moje dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych niezbędnych do realizacji
półkolonii jest brak możliwości aktywnego uczestnictwa dziecka w półkolonii.
…………………………………………
podpis zgłaszającego

UWAGA: W przypadku wyznaczenia osoby do odbioru dziecka wskazanej w oświadczeniu, osoba ta
powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach w celu
odbioru …………………………………………...…. (imię i nazwisko dziecka) z zajęć realizowanych w ramach półkolonii.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) zostałem poinformowany, iż:
1) Administratorem Danych jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J.
Walkowskiego 1.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
iod@ckiskrzeszowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka .
3) Dane osobowe będą przetwarzane w odbioru dziecka z półkolonii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu
wycofania zgody.
4) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych),
5) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam
że przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
6) Odbiorcami moich danych osobowych będą:
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na administratora przez
przepisy prawa,
- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7) Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości odbioru
dziecka z półkolonii.

…………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

