
Regulamin Ferii Zimowych 
w Centrum Sztuki w Oławie 

ZASADY OGÓLNE 

1 Program Ferie Zimowe jest skierowany do dzieci w wieku od 5 lat wzwyż.
2  Uczestnicy  przebywają  pod  opieką  instruktorów  w  czasie  zajęć  zgodnie

z harmonogramem.
3 Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscu zbiórek oraz odbierania

dzieci z zajęć.
4    Rodzice/opiekunowie  są  odpowiedzialni  za  bezpieczną  drogę  dziecka  do  budynku

Centrum Sztuki i z powrotem.
5 Dowóz i odbiór dzieci odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.
6 Jeżeli rodzic wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka z Centrum Sztuki do domu,

musi wyrazić zgodę na piśmie.
7 Uczestnicy Programu Ferie Zimowe mają prawo do:

 spokojnego wypoczynku, zabawy,
 uczestniczenia w zajęciach i wycieczkach,
 korzystania ze wszystkich urządzeń i  sprzętów niezbędnych do realizacji  programu

zgodnie z ich przeznaczeniem,
 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie,
 bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do instruktora,
 w przypadku niedyspozycji, zgłosić to instruktorowi.

8. Uczestnicy Akcji Ferie Zimowe 2019 mają obowiązek:
 przestrzegać Regulaminu Programu Ferii Zimowych
 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
 bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów,
 przestrzegać harmonogramu dnia,
 szanować  mienie  Centrum  Sztuki,  pomoce  dydaktyczne  oraz  własność  innych

uczestników,
 kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
 zachować higienę osobistą, ład i czystość na terenie budynku Centrum Sztuki,
 w trakcie  zajęć w Centrum Sztuki,  wyjść  lub wyjazdów zabrania  się  samowolnego

oddalania się od grupy.
9. Samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie

wykonywanie  poleceń  instruktorów,  nieprzestrzeganie  Regulaminu  Programu  Ferie
Zimowe zimowe będzie karane upomnieniem, naganą. W ostateczności organizator ma
prawo odmowy dalszego udziału dziecka w zajęciach.

10. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.
11. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien:

 być przygotowany do warunków pogodowych (zwłaszcza podczas wycieczek),
 posiadać  odpowiednie  obuwie  (w  razie  potrzeby  obuwie  zmienne  na  zajęcia

sportowe i taneczne),
 posiadać stój dopasowany do zajęć (strój sportowy podczas zajęć ruchowych, okrycie

na zajęcia plastyczne), 
 posiadać prowiant oraz wodę.

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie Programu
Ferie Zimowe oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonane przez innych
uczestników.



13. Organizator  zaleca  nie  przynosić  na  zajęcia  cennych  urządzeń,  np.  telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
15. Przy zapisywaniu dziecka na Ferie Zimowe należy podać aktualny telefon kontaktowy

do rodzica lub opiekuna dziecka.
16. W  przypadku  konieczności  wycofania  dziecka  z  zajęć,  należy  powiadomić  o  tym

organizatorów w możliwie najkrótszym czasie.
17. Należy  poinformować  organizatora  o  stanie  zdrowia  dziecka,  chorobach  

przewlekłych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników „Programu Ferii Zimowych” odbywa się

zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenie  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  dalej:
RODO.

2. Administratorem danych osobowych (zwany dalej  Administrator) jest Centrum Sztuki  
w Oławie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława.  

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników lub osób sprawujących władzę rodziciel-
ską lub opiekę nad dzieckiem, w przypadku osoby poniżej 13 r.ż, jest dobrowolne, nie-
mniej  bez  ich  podania  nie  jest  możliwe  zgłoszenie  się  na  zajęcia,  
a następnie prowadzenie zajęć. 

4. Zgoda na przetwarzania danych w celu, o których mowa w pkt wyżej może być w każdej
chwili odwołana, wystarczy wysłać informację na adres e-mail: iod@kultura.olawa.pl lub
bezpośrednio złożyć wniosek w siedzibie Centrum Sztuki w Oławie. 

5. Dane Uczestników oraz osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę nad dziec-
kiem, w przypadku osoby poniżej 13 r. ż.,  będziemy przetwarzać przez okres trwania
warsztatów, a następnie do 3 lat po ich zakończeniu. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych dziecka, które nie ukończyło 13 lat musi być wyrażona
albo zaaprobowana przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dziec-
kiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody. 

7. Uczestnikowi  lub  osobie  sprawującej  władzę  rodzicielską  lub  opiekę  nad dzieckiem,  
w przypadku osoby poniżej 13 r. ż przysługuje prawo:

a. dostępu do swoich danych oraz wydania kopii tych danych;
b. sprostowania (poprawiania) danych;
c. usunięcia danych;
d. ograniczenia przetwarzania danych;
e. przeniesienia danych do innego administratora;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Dane Uczestników nie będą przekazywane innym administratorom danych. 
9. W niektórych sytuacjach mamy prawo udostępniać dane Uczestników organom upra-

wionym. Ponadto dane Uczestników możemy przekazywać wyłącznie dwóm grupom od-
biorców:

a. osobom  upoważnionym  przez  nas  –  naszym  pracownikom  
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
swoje obowiązki,

b. podmiotom  przetwarzającym  którym  zlecimy  czynności  wymagające
przetwarzania danych, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne na rzecz
Centrum Sztuki w Oławie.
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10. Jeżeli  Uczestnik uzna,  że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora
narusza przepisy prawa, wówczas ma prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych.

11. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możli-
wy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres iod@kultura.o-
lawa.pl lub kontaktując się pod adresem ul. Młyńska 3, 55-200 Oława. 

12. W przypadku otrzymania odrębnej zgody, Centrum Sztuki zastrzega sobie prawo do wy-
korzystywania  i  przetwarzania  zdjęć  i  nagrań  filmowych  w  celach  informacyjnych  
i promocyjnych związanych z działalnością Centrum Sztuki w Oławie. Zgoda taka będzie
dotyczyła  przetwarzania  danych  uczestnika,  wykorzystanie  wizerunku uczestnika oraz
wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto,  audio, video w celach
promocyjnych i reklamowych. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. 


