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REGULAMIN 

LETNIEJ PÓŁKOLONII 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ GOK Gorzyce 

W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2022 ROKU 

 

§ 1 

Półkolonia skierowana jest do dzieci zamieszkałych w gminie Gorzyce i odbywać się będzie               

w budynkach : 

a) Dom Kultury w Sokolnikach, 39-432 Gorzyce ul. Sandomierska 84, w terminie 11-15 lipca 2022 r. 

b) Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach, 39-432 Gorzyce, ul: Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 

w terminie 1 – 5 sierpnia 2022 r. 

c) Dom Kultury we Wrzawach, 39-432 Gorzyce, Wrzawy 486, w terminie 22– 26 sierpnia 2022 r.  

§ 2 

Półkolonia polega na organizacji warsztatów twórczych, spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczki, gier, 

zabaw i animacji. Wszystkie materiały do zajęć twórczych zapewnia organizator. 

§ 3 

Uczestnikami półkolonii są: dzieci i młodzież w wieku od 8 – 12 lat.  

§ 4 

Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie 

może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w 

której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego 

wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.  

§ 5 

Organizatorem wypoczynku jest Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach  

§ 6 

Udział w półkolonii jest bezpłatny.  

a) z uwagi na warunki lokalowe Organizator przewiduje udział 25 dzieci  w prowadzonych zajęciach 

/po 25 w każdej placówce/ 

 b) o udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 

c) uczestnikom półkolonii zapewniamy codziennie poczęstunek w postaci napojów, suchych 

przekąsek oraz owoców.  

§ 7 

Zapisy na półkolonię 

a) Zapisy na półkolonię odbywają się w placówkach GOK na podstawie informacji podanych przez 

poszczególne placówki.  
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b) Zapisu można dokonać osobiście w placówkach GOK lub telefonicznie pod nr tel: 

- Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach- 793830851.  

- Dom Kultury w Sokolnikach- 15/8363548 

- Dom Kultury we Wrzawach- 15/8363959 

c) Liczba miejsc jest ograniczona. /25 osób/. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

d) W celu zapisania dziecka na półkolonię należy:  

1/ Dostarczyć do poszczególnych placówek GOK (ŚDK Gorzyce , DK Sokolniki ,DK Wrzawy), 

czytelnie wypełnioną i podpisaną „KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UDZIAŁU W 

PÓŁKOLONII w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach” . /Załącznik nr 1/;  

2/ W/w „KARTĘ ZGŁOSZENIA…” należy dostarczyć do placówek GOK najpóźniej na 7 dni przed 

terminem rozpoczęcia turnusu.  Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

§ 8 

„KARTA ZGŁOSZENIA…” wskazana w pkt. 8 d dostępna jest  do pobrania w placówkach GOK, lub 

na stronie  www.gokgorzyce.pl  

§ 9 

Uczestnicy mają prawo do:  

a) korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku,  

b) zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg do kadry opiekuńczej i Kierownika półkolonii. 

 § 10 

W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic/Opiekun prawny/ może 

zostać obciążony kosztami naprawy szkody.  

§ 11 

 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  

- 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. 

 

http://www.gokgorzyce.pl/
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§ 12 

Uczestnikom kolonii zabrania się: 

 - samowolnego opuszczania miejsca realizacji półkolonii i oddalania się od grupy, 

-  biegania oraz wykonywania ćwiczeń  bez opieki i kontroli wychowawcy/instruktora, 

-  niszczenia mebli, sprzętu sportowego, sprzętu audio-video i innego, 

-  używania wulgarnych słów i zwrotów. 

 

§ 13 

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń opiekunów i instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem,  a w 

ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. 

§ 14 

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 półkolonii. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. 

telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

§ 15 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć, zwłaszcza jeśli są 

zależne od warunków pogodowych. 

 § 16 

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania półkolonii w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej. 

§ 17 

Rodzic/opiekun prawny zgłaszający uczestnika półkolonii wyraża zgodę na fotografowanie i 

filmowanie uczestnika w trakcie półkolonii i udostępnianie jego wizerunku przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Gorzycach wyłącznie dla celów promocyjnych dotyczących realizowanego zadania zgodnie 

z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. 

nr 90, poz. 631 ze zm.). 

 

§ 18 

Administratorem danych osobowych uczestników wypoczynku i ich opiekunów prawnych jest 

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

realizacji i promocji niniejszego zadania przez Gminny Ośrodek Kultury w i podmioty współpracujące 

przy organizacji wypoczynku 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. 

Dane nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym w celach marketingowych. 
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§ 19 

Zgodę na przetwarzanie danych rodzice uczestników wyrażają dobrowolnie poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia w Karcie Kwalifikacyjnej. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych skutkuje zaprzestaniem realizacji wybranej przez uczestnika formy wypoczynku dla 

danego uczestnika. 

§ 20 

Osobie zgłaszającej dziecko przysługuje prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane, 

- poprawienia lub sprostowania danych, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

- otrzymania dostarczonych danych osobowych oraz przesłania ich do innego administratora, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w Rzeczpospolitej Polskiej lub organu nadzorczego w 

innym państwie Unii Europejskiej właściwym ze względu na miejsce zwykłego pobytu, swojego 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza postanowienia RODO. 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą 

przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

zasad jego organizowania i nadzorowania. 

 

 

Gorzyce , dnia 28.06.2022 

                                                                                                        Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury 

                                                                                                           w Gorzycach 

                                                                                                             /Piotr Duma/ 

 


