
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023

„ZIMOWE SZALEŃSTWA 2023. NIE MA NUDY W GMINIE ŚWIĘTAJNO”
1. Organizator:

• Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
ul. Młodzieżowa 2
12-140 Świętajno
e-mail: gokswietajno@op.pl
tel.: 508-445-116

• Ośrodek Wsparcia Dziennego „Iskierka”
ul. Grunwaldzka 13 C
12-140 Świętajno

• Gminna Bibliotek Publiczna w Świętajnie
ul. Młodzieżowa 2
12-140 Świętajno
e-mail: biblioteka61@wp.pl
tel.: 89 622-60-20

2. Zajęcia podczas ferii odbywać się będą w dniach 23.01.2023-03.02.2023r.
3. Dni zajęć: 23.01.2023 (poniedziałek) godz. 10:00-13:00, 25.01.2023 (środa) godz. 10:00-

13:00, 27.01.2023 (piątek) 8:00-14:00, 30.01.2023 (poniedziałek) 8:00-16:00, 01.02.2023 
(środa) 10:00-13:00, 03.02.2023r. (piątek)10:00-13:00.

4. Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku szkolnym.
5. Organizator nie zapewnia wyżywienia oraz picia podczas zajęć oraz wycieczki.
6. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr tel.: 508-445-116 bądź osobiście w placówce 

GOK w dniach 17.01.2023-20.01.2023 w godz. 8:00-14:00.
7. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach 

podczas ferii zimowych. Oświadczenie do pobrania na stronie internetowej 
www.naszgok.swietajno.pl bądź dostępne bezpośrednio w budynku GOK Świętajno.

8. Obowiązuje punktualność uczestników na zajęciach. 
9. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń instruktorów oraz innych 

upoważnionych osób. 
10. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się w 

trakcie trwania zajęć 
11. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do szanowania i właściwego użytkowania obiektu wraz z 

całym wyposażeniem. 
12. Uczestnikom zajęć zabrania się oddalenia z miejsca organizowanych zajęć.
13. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ppoż. 
14. Za szkody związane z nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiadają rodzice lub prawni 

opiekunowie uczestnika zajęć.
15. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz 

za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 
16. Organizator zaleca, aby podczas trwania zajęć dzieci nie posiadały przy sobie cennych 

urządzeń typu telefon komórkowy, odtwarzacz muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w 
zajęciach. 

17. Na zajęcia pt. „Aktywny dzień” obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie.
18. Organizator zastrzega sobie zmiany w harmonogramie zajęć, np. w przypadku wystąpienia 

złych warunków atmosferycznych lub innych niekorzystnych okoliczności.
19. Rodzic/opiekun prawny zapisując dziecko na zajęciach podczas ferii zimowych 

zobowiązuje się, iż uczestnik będzie uczestniczył na wszystkich zajęciach. Jeżeli dziecko 
będzie nieobecne na zajęciach rodzic/prawny opiekun zostanie zobowiązany do zwrotu 
kosztów uczestnictwa w zajęciach. Jedynym powodem nieobecności uczestnika jest 
choroba.
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INFORMACJA I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Udział w zajęciach podczas ferii może się wiązać z podaniem danych stanowiących dane osobowe
dziecka  oraz  rodzica/  opiekuna  prawnego.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,
ale konieczne, aby dziecko mogło wziąć udział w zajęciach.

• Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem,  
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie,                  
ul. Młodzieżowa 2, 12-140 Świętajno.

• Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień podczas 
zajęć i w zakresie niezbędnym do ich wykonania, tj.: ubezpieczenie uczestnika podczas 
zajęć i wyjazdu w czasie ferii zimowych 2023.

• Administrator danych osobowych nie będzie udostępniać zgromadzonych danych 
osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą 
dysponenta danych osobowych i w zakresie określonym w tej zgodzie. Administrator 
uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom 
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa. 


