
 

    

  REGULAMIN AKCJI „WAKACJE Z GOK 2018” 
 
I. ORGANIZATOR 
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk 
tel. 16 648 73 97 (w. 201) 
 
II. HARMONOGRAM 

1. Wakacyjne grillowanie, gry i zabawy animacyjne, 9 sierpnia 2018 r. w godz. 15:00-18:00,  
Szkoła Podstawowa w Grzęsce. 

2. Wycieczka w Bieszczady, Zagroda Żubrów w Mucznem, stacja GOPR w Ustrzykach Górnych, 
14 sierpnia 2018 r. w godz. 7:00-18:00. Odjazd i przyjazd na parkingu MOK w Przeworsku. 

3. Harcerska gra terenowa, las Borek, 23 sierpnia 2018 r. Rozpoczęcie: Stadion LKS w Nowosielcach, 
w godz. 15:00-17:00. 

4. Wycieczka na Roztocze; rezerwat Szumy na Tanwi, kościół na wodzie w Zwierzyńcu,  
30 sierpnia 2018 r. w godz. 7:00-15:00. Odjazd i przyjazd na parkingu MOK w Przeworsku. 

 
III. UCZESTNICY 

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku: 7‐14 lat z terenu Gminy Przeworsk; uczestnicy zajęć 
przebywają pod opieką instruktorów. 
 
IV. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
a) Opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki, gdzie 
odbywają się zajęcia i z powrotem. 
c) W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania zaburzeń lub 
dolegliwości podopiecznego.  
d) Organizator zapewnia drobny poczęstunek i napoje. Wyżywienie podczas wycieczek we własnym 
zakresie. 
 
V. ZAPISY:  
a) Zapisy na poszczególne punkty programu można dokonać poprzez złożenie podpisanego niniejszego 
regulaminu „Wakacji z GOK 2018”. Kartę - regulamin należy dostarczyć GOK w Przeworsku, 
ul. Bernardyńska 1a, pok.1, I piętro. 
b) Liczba miejsc ograniczona. Udział jest bezpłatny. 
 
VI. PRAWA UCZESTNIKA: 
a) Udział w zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach „Wakacji z GOK 2018”. 
b) Korzystanie ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów.  
 
VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA: 
a) Stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów oraz 
instruktorów.  
b) Stosowanie się do poleceń opiekunów i instruktorów zajęć „Wakacje z GOK 2018”.  
e) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia 
uczestnika zajęć „Wakacje z GOK 2018” lub osoby trzeciej poinformowanie opiekunów zajęć. 
f) Zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu.  
g) Uszanowanie mienia, pomocy dydaktycznych.  
i) Przestrzeganie zasad ruchu drogowego.  
 



 

    

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
a) Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom zajęć „Wakacje z GOK 2017” oraz 
osobom trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni. 
b) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie 
trwania zajęć „Wakacje z GOK 2018” oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych 
przez innych uczestników. Zwracamy się z prośbą o nie przynoszenie na zajęcia cennych urządzeń, np. 
telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niepotrzebnych do udziału w zajęciach. 
c) Od szkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego opiekunowie 
prawni. 
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć „Wakacje z GOK 2018”. 
e) Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna 
niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń opiekunów, nie przestrzeganie 
regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału 
w zajęciach „Wakacje z GOK 2018”. 
f) Rodzice mają obowiązek przekazać Organizatorowi pisemną informację o problemach zdrowotnych 
dziecka (jeżeli takie istnieją) wraz z pisemną informacją o braku przeciwwskazań do udziału w w/w 
zajęciach, w tym m.in. w zajęciach ruchowych.  
 

Klauzula Informacyjna 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku na 
potrzeby organizacji wydarzeń w ramach „Wakacji z GOK 2018”, w tym w szczególności działań promocyjnych, rozliczeń. 

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. 
Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk na potrzeby  i działań promocyjnych na potrzeby organizacji wydarzeń w ramach „Wakacji z GOK 2018”. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz imienia i nazwiska dotyczy rozpowszechniania zdjęć i materiałów filmowych zawierających 
wizerunek, zarejestrowanych podczas wydarzeń i obejmuje udostępnienie ww. zdjęć i materiałów na stronach internetowych, profilach internetowych 
oraz w mediach, a także w gazetkach, publikacjach i na tablicach informacyjnych, również po zakończeniu realizacji zadania.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk,  
NIP 7941823571 – inspektor ochrony danych Paweł Dzień – email: iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl. 
2. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, do czasu cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie, przy czym nie krócej niż wymagany okres trwałości zadania tj. 5 lat licząc od 01.01.2019 r. Pani/Pana dane osobowe w postaci 
wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych jednak nie będzie powodowało 
obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystywanych i rozpowszechnianych przed jej wycofaniem.  
3. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego Gminny 
Ośrodek Kultury w Przeworsku dokonało przed jej cofnięciem. Jednak wycofanie zgody w trakcie trwania projektu uniemożliwi dalsze branie w 
nim udziału. Wycofanie zgody należy zgłosić pisemnie i wysłać na adres korespondencyjny Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. 
Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk,  lub dostarczyć osobiście pod ww. adres (pok. 1, piętro 1).  
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, częściowego lub całkowitego usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.  
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skorzystania z wydarzeń. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, osoby/ 

świadczące usługi w ramach zadania inne Instytucje/organizacje uprawnione do kontroli dotacji pochodzących ze środków publicznych oraz inne 
podmioty upoważnione od uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.  

 
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuję go do wiadomości i akceptuję jego treść. 
 
 
Przeworsk, dnia ..................................          Podpis rodzica: ............................................................... 
 
Imię i nazwisko Dziecka: …………………………………………….……. Wiek: ………………………….. 
 
Adres zamieszkania: …………………………………….…………………………………………………….. 
 
Dane kontaktowe Opiekuna: ………………………………………………………………………………….. 


