Strzelce Krajeńskie, 09.01.2019r.

REGULAMIN BIAŁEJ ZIMY W STRZELECKIM OŚRODKU KULTURY
I ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Białej Zimie organizowanej
przez
Strzelecki Ośrodek Kultury. Każdy uczestnik i jego opiekun prawny dobrowolnie
wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu, jest to warunek uczestnictwa w
zajęciach.
2. Zajęcia odbywają się od 14 stycznia 2019 r. do 18 stycznia 2019 r. w godz.
11.00-14.00 w siedzibie
Organizatora (ul. Wojska Polskiego 7, 66-500 Strzelce Kraj.) za wyłączeniem
miejsc, które
dzieci odwiedzają w ramach wycieczek.
3. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów według opracowanego
harmonogramu. Organizator
uwzględnionych w

zastrzega

sobie

prawo

do

zmiany

zajęć

harmonogramie z przyczyn niezależnych od niego.
4. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku szkolnym. Dzieci młodsze mogą
uczestniczyć jedynie pod nadzorem opiekuna (rodzic, opiekun prawny, starsze
rodzeństwo,
członek rodziny).
5. Dzieci zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom instruktorów, a
także do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku. Z zasadami bezpiecznego
zachowania
się w siedzibie Organizatora dzieci zostaną zapoznane podczas pierwszych zajęć.
Dzieci notorycznie niestosujące się do poleceń instruktorów zatrudnionych przez
Organizatora mogą zostać wykluczone z prowadzonych zajęć.
6. Strzelecki Ośrodek Kultury nie odpowiada za rzeczy zagubione przez dziecko w
czasie Białej Zimy

oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci dokonanych przez innych
uczestników.
Zaleca się, by dziecko nie zabierało ze sobą przedmiotów i urządzeń o znacznej
wartości, np.
telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, drogich zabawek oraz dużych kwot
pieniężnych.

7. Organizator przykłada wszelkich starań, by dzieci były bezpieczne w jego
siedzibie oraz
podczas organizowanych wycieczek. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za
przyprowadzanie dzieci na miejsce zajęć oraz odprowadzanie dzieci do domu.
Dzieci należy
przyprowadzać na miejsce zajęć najwcześniej o godzinie 10:40, odebrać o godz.
14.00.
8. Rodzic winien jest poinformować Organizatora o wszelkich problemach
wychowawczych
związanych z
zagrażających

jego

dzieckiem,

pozwoli

to

na

uniknięcie

wielu

sytuacji

bezpieczeństwu dziecka.
9. Informacje na temat oferowanych wycieczek dostępne bezpośrednio u
Organizatora.
10. Regulamin dostępny na stronie internetowej (www.sok.strzelce.pl) oraz w
siedzibie
Organizatora.
11. Regulamin funkcjonuje od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia zajęć.
Zapisując dziecko na zajęcia organizowane przez Strzelecki Ośrodek
Kultury w dniach 14-18.01. 2019 r. (Biała Zima) potwierdzam, iż
akceptuję:
• Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora:
Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich do celów realizacji zadań
ustawowych

i statutowych,
zadania te w przypadku Białej Zimy związane są z:
fotografowaniem dzieci uczestniczących w zajęciach, umieszczaniem zdjęć z
przebiegu zajęć na stronach internetowych Organizatora, w prasie, w archiwum
Organizatora, przechowywaniem list obecności, karty wyjazdów zawierających
dane dziecka niezbędne do pobrania w celu zorganizowania wyjazdu.
• Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Strzelecki Ośrodek
Kultury w Strzelcach Krajeńskich do celów marketingowych.
•
Przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka
w
związku
ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych sprawach,
w tym przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego.

Rozumiem, że dane osobowe mojego dziecka mogą być przetwarzane
z pominięciem mojej zgody w następujących sytuacjach:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;
e) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba,
której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem danych osobowych Pani/Pana
dziecka jest Strzelecki Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora
Jednostki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku

podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej
ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich
zbierania. Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez okres określony przepisami prawa. Przetwarzane dane osobowe mogą być
udostępniane innym podmiotom zwłaszcza, gdy obowiązek taki wynika
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie niniejszej wyrażonej
przez Panią/Pana - zgody.
Zgodę
można
lub pisemnej.

wycofać

w każdym

momencie,

w formie

ustnej

Organizator
Strzelecki Ośrodek Kultury

