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Regulamin programu „FERIE Z CKiS 2020”,  

czyli programu aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

z terenu gminy Radzanowo. 

 

 

ORGANIZATORZY PROGRAMU:  

1. Szkoła Podstawowa w Radzanowie – organizator programu dla uczniów Szkoły Podstawowej     

im. M. Kopernika w Radzanowie; 

2. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie (zwane CKiS) – organizator programu dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Radzanowo nie będących uczniami ww. organizatora 

 

ŹRÓDŁA FINANOWANIA PROGRAMU: 

1. Wpłaty wniesione przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestników zgodnie ze złożonymi i 

podpisanymi deklaracjami uczestnictwa dziecka/dzieci w programie „FERIE Z CKIS 2020”; 

2. Środki budżetowe Szkoły Podstawowej w Radzanowie oraz środki z dotacji podmiotowej CKiS; 

3. Środki finansowe przeznaczone przez Radę Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej w 

Radzanowie; 

4. Środki finansowe pozyskane przez Organizatorów od sponsorów programu;  

5. Wpłaty, o których mowa w pkt. 1 powyżej finansują w pierwszej kolejności bilety i wejściówki na atrakcje 

programu. Pozostałe źródła finansowania programu pokrywają pozostałe koszty programu, w tym koszty 

transportu . 

 

MIEJSCA PROWADZENIA PROGRAMU: 

1. Wyznaczone pomieszczenia w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie przy ul. Szkolnej 3  

2. Miejsca docelowe atrakcji wyjazdowych przewidzianych programem „FERIE Z CKIS 2019”; 

 

ZASADY PROGRAMU „FERIE Z CKIS 2019”: 

1. Program skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, którzy mieszkają na terenie 

Gminy Radzanowo; 

2. W czasie zajęć programu uczestnicy przebywają pod nadzorem opiekunów i instruktorów. 

3. Opiekunów i instruktorów wyznaczają organizatorzy, a ich ilość w każdym z dni realizacji programu 

uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczestników (nie więcej niż 15 uczestników na 1 opiekuna). 

4. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek oraz  punktualnego odbierania 

uczestników po zakończonych zajęciach. 

5. Rodzice i opiekunowie prawni uczestników programu są odpowiedzialni za bezpieczną drogę 

uczestników programu do wyznaczonego miejsca zbiórki i z powrotem. 

6. Dowóz i odbiór dzieci z wyznaczonych miejsc zbiórki odbywa się we własnym zakresie i na własny 

koszt przez rodziców/opiekunów prawnych. 

7. Jeżeli rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po 

zakończonych zajęciach musi wyrazić zgodę na piśmie (na deklaracji uczestnictwa). 
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8. Uczestnicy programu 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 instruktorów i opiekunów, 

 zgłoszenia niedyspozycji w czasie zajęć instruktorom i opiekunom 

 

9. Każdy uczestnik programu ma obowiązek: 

 przestrzegać Regulamin programu, 

 przestrzegać zasady bezpieczeństwa i ppoż, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, 

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów i opiekunów, 

 przestrzegać harmonogram programu, 

 szanować mienie organizatorów, pomoce dydaktyczne oraz własność innych uczestników, 

 kulturalnie zachowywać się podczas trwania programu, 

 zachować higienę osobistą, ład i czystość na terenie budynków, w których realizowany 

będzie program, 

 w trakcie zajęć, wyjść lub wyjazdów zabrania się samowolnego oddalania się od grupy. 

10. Samowolne oddalenie się od instruktorów i opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie 

wykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie Regulaminu programu będzie karane 

upomnieniem, naganą. W sytuacjach skrajnych organizator ma prawo odmowy dalszego udziału 

dziecka w zajęciach. 

11. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. 

12. Każdego dnia uczestnik programu powinien: 

 być przygotowany do warunków pogodowych (zwłaszcza podczas wycieczek), 

 posiadać odpowiednie obuwie (w razie potrzeby obuwie zmienne), 

 posiadać stój dopasowany do zajęć (strój sportowy podczas zajęć ruchowych, okrycie na 

zajęcia plastyczne),  

 posiadać prowiant oraz wodę. 

13. Program jest dostępny dla ograniczonej liczby uczestników uwarunkowanej przede wszystkim 

dostępnymi miejscami  w środkach transportu. O udziale w programie decyduje kolejność składania 

deklaracji uczestnictwa, przy czym pierwszeństwo udziału mają uczestnicy deklarujący udział w 

całotygodniowym programie „FERIE Z CKiS”. 

14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie realizacji 

programu oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonane przez innych uczestników. 

15. Organizatorzy zalecają nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 

muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach programu. 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

 

ZAPISY DO PROGRAMU „FERIE Z CKIS 2020”: 

a. Zapisywanie dziecka na udział w programie prowadzi Centrum Kultury i Sportu w 

Radzanowie. Wymagane jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji z danymi kontaktowymi 

i podpisem rodzica lub opiekuna prawnego oraz wniesienie do dnia 31.01.2020 r. opłaty w 

wysokości uzależnionej od ilości i rodzaju wybranych atrakcji programu. Wysokość 

łącznej należnej opłaty potwierdza deklaracja uczestnictwa w programie.  
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b. Termin przyjmowania zapisów do programu upływa w dniu 31.01.2020 r. o godz. 15:00. 

c. W przypadku konieczności wycofania dziecka z programu, należy powiadomić o tym 

organizatorów w możliwie najkrótszym czasie. Zwrot wniesionej opłaty będzie możliwy 

wyłącznie w uzasadnionych przypadkach – każdorazowa decyzja Organizatora. 

d. Należy poinformować organizatorów o stanie zdrowia dziecka, chorobach przewlekłych. 

e. Zabrania się uczestnikom programu posiadania i/lub zażywania niedozwolonych substancji 

(narkotyki, alkohol, papierosy) oraz zachowania zagrażającego zdrowiu i życiu własnemu lub 

zdrowiu i życiu innych uczestników programu. 

f. Szczegółowy harmonogram zajęć programu z podziałem na dni i lokalizacje zostanie 

opublikowany na stronie www.radzanowo.pl oraz na stronach internetowych i kontach FB 

organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu 

poszczególnych dni programu „FERIE Z CKIS 2020”. Wszelkie zmiany będą publikowane na 

stronie www.radzanowo.pl 

  

http://www.radzanowo.pl/
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Zał. Nr 1 do Regulaminu programu „FERIE Z CKiS 2020”,  

czyli programu aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

z terenu gminy Radzanowo 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sportu (dalej CKiS), 

mający siedzibę w Radzanowie (09-451) przy ul. Szkolnej 3. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email 

cks@radzanowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez email iod@radzanowo.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych praz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA  

I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez CKiS zadań 

statutowych a w szczególności: art. 6.ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 Ustawy 

z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862) w zakresie inicjowania i organizowania 

działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz w celach promocyjnych, na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody lub zawartej z CKiS umowy; 

ODBIORCY DANYCH 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: przede wszystkim CKiS lub w 

szczególnych przypadkach podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa; 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochrona danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Panu 

zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: 

Stawki 2, 00-193 Warszawa  Telefon: 22 860 70 86 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje uczestnictwo  

w wydarzeniach organizowanych przez CKiS oraz bycia odbiorcą usług 

świadczonych przez CKiS.  
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