REGULAMIN
1. Realizatorem zajęć pn. ,,Przygoda bez smartfona” w ramach II edycji programu
grantowego ,,Wakacyjna AktywAKCJA” z inicjatywy Fundacji Polskiego Funduszu
Rozwoju jest Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II ul. Dworcowa 26,
28-340 Sędziszów.
2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież (obywatele Polski i Ukrainy),
wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryterium wiekowe (dzieci
powyżej 7 lat). W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda
rodziców.
3. Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez SCK w Sędziszowie jest
jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego
Regulaminu, klauzuli informacyjnej oraz wypełnieniem formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1) i oświadczeń (załącznik nr 2). Pobrane dane osobowe będą użyte
w

celu

uczestniczenia

dokumentowania

i

w

zajęciach

promocji

organizowanych

organizowanych

przez

SCK,

przedsięwzięć

oraz

ewentualnego udzielenia pomocy lekarskiej. Rodzice/opiekunowie ponoszą
odpowiedzialność prawną za udział w warsztatach dziecka, którego zdrowie
zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.
5. ,,Przygoda bez smartfona” odbędzie się w dniach: 18.07.2022 – 22.07.2022
w godzinach: 10-14 w Samorządowym Centrum Kultury oraz na terenie bazy TKR
i miasta Sędziszów.
6. W programie przewidziany jest rajd pieszy, wycieczka do Krzelowa, zajęcia
sportowe, plastyczne oraz taneczne.
7. W ramach zajęć uczestnicy mają zapewnione przekąski oraz wodę do picia.
8. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
9. W

przypadku

rezygnacji

z

uczestnictwa

w

zajęciach

lub

nieobecności

spowodowanej z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora, prosimy
o informację telefoniczną pod numerem: (41)3811251.
10. Zapisu na zajęcia można dokonać:
- osobiście w godzinach pracy Samorządowego Centrum Kultury, ul. Dworcowa 26,

28-340 Sędziszów
- elektronicznie wysyłając poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz
z oświadczeniami na adres: sck@scksedziszow.pl
11. Termin składania wymaganych dokumentów upływa 15.07.2022 r. o godz. 12 00.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na
brak wolnych miejsc lub niespełnienie kryteriów ujętych w niniejszym regulaminie.
13. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest lista
obecności.
14. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
innych przepisów porządkowych obowiązujących na terenie SCK oraz stosować się
do poleceń wydawanych przez opiekunów w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa
na terenie, na którym odbywają się zajęcia. Rodzice/opiekunowie obowiązani są do
zapoznania Uczestnika z zasadami ustalonymi w Regulaminie.
15. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) nie oddalania się z terenu, na którym odbywają się zajęcia,
b) utrzymywania porządku na terenie SCK oraz w pozostałych miejscach prowadzonych
zajęć.
c) aktywnego uczestnictwa w zajęciach
d) zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami kultury i współżycia
społecznego.
16. Zalecamy zaopatrzenie się w wygodne obuwie sportowe oraz nakrycie głowy.
17. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania małoletniego
uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu. Samorządowe Centrum Kultury
w Sędziszowie nie bierze odpowiedzialności za uczestnika w drodze na zajęcia
oraz po ich zakończeniu.
18. Organizator

oraz

instruktorzy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

sprzęt

elektroniczny, rzeczy wartościowe, środki płatnicze oraz inne rzeczy osobiste
pozostawione przez uczestników podczas pobytu na warsztatach.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury im. Jana

Pawła II z siedzibą przy ul. Dworcowej 26, 28-340 Sędziszów, tel. (41)3811251,
e-mail: sck@scksedziszow.pl
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu uczestniczenia w zajęciach

organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II
w Sędziszowie oraz ich promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO oraz art. 9
ust 2. Podstawą prawną przetwarzania jest również realizacja zadania publicznego
w postaci organizacji zajęć kulturalnych, które realizujemy w interesie publicznym
( art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka będą wyłącznie

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł ważne umowy powierzenia
przetwarzania danych.
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą przez okres

niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres
wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W

związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu,

z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:


prawo dostępu do danych osobowych



prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,



prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,



prawo do przenoszenia danych.

6. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby,

której dane dotyczą posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania danych

zawartych w formularzu uczestnika uniemożliwi dokonanie zapisu, a tym samym
uniemożliwi uczestniczenie w zajęciach.
9. Dane

udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Załącznik nr 1
FORMULARZ UCZESTNIKA ZAJĘĆ

1. Imię i nazwisko uczestnika …..…………………………………………………………….
2. Wiek ………….
3. Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych ...……………………………….
4. Szczególne zalecenia lub przeciwwskazania w zakresie zapewnienia ochrony

zdrowia i życia małoletniego dziecka (np. alergie) istotne dla instruktorów
……………………………………………………………………………………
5. Deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach pn. ,,Przygoda bez smartfona”.

.........................................................................
data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIA
1) Oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym
są prawdziwe.
2) Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem zajęć i akceptuję jego warunki.
3) Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych.
4) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych osobowych mojego dziecka (w tym danych dotyczących zdrowia) zawartych
w Formularzu Uczestnika Zajęć, w celu uczestniczenia w zajęciach organizowanych
przez Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie, dokumentowania i promocji
organizowanych przedsięwzię oraz ewentualnego udzielenia pomocy lekarskiej.
5) Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na rejestrowanie wizerunku
mojego/mojego dziecka
zajęć

,,Wakacji

z

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych podczas

kulturą”

w

celach

dokumentacyjnych

i

promocyjnych,

wykorzystanie tego wizerunku oraz danych osobowych poprzez umieszczenie ich
na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie oraz na
portalu www.facebook.com (https://pl-pl.facebook.com/scksedziszow/) w celu informacji
i promocji, utrwalenia (zapisu) we wszystkich możliwych formach (fotografia, audio,
wideo), zwielokrotniania na nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do pamięci
komputera oraz sieci Internet.

.........................................................................
data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

