
REGULAMIN FERII Z OKSIAL 2023 

 

1. Organizatorami ,,FERII z OKSiAL” jest Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej oraz 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce. 

2. Ferie trwają 8 dni, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

3. Uczestnikami ferii są dzieci i młodzież  (wiek od 6 do 15 lat). 

4. Ferie odbywają się w cyklach jednodniowych zgodnie z informacjami zamieszczonymi na 

facebooku, stronie internetowej www.oksialmiejskagorka.pl oraz na plakatach. 

5. Za przyprowadzenie i odbiór dziecka w ww. godzinach odpowiedzialni są rodzice, 

opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć 

wykonanych podczas Ferii do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy 

rodzic/opiekun uczestnika  wyraża zgodę. 

7. Warunkiem uczestnictwa w feriach  jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, podpisanie 

oświadczenia regulaminu i zgody rodzica/opiekuna prawnego na drukach przygotowanych 

przez Organizatora (wzór karty zgłoszeniowej i oświadczenia do pobrania na 

stroniewww.osrodekkultury.info) oraz pokrycie kosztów. 

8. Koszt udziału w wyjazdach według informacji zamieszczonej na plakacie. 

9 Wpłaty za FERIE  prosimy dokonywać PRZED DNIEM, w którym dziecko będzie 

uczestniczyć w zajęciach  na poniższe dane: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 
Jana Pawła II 6; 63-910 Miejska Górka 

                                                                BS Wschowa 
                                           45 8669 0001 0023 7389 2000 0004 
W treści przelewu prosimy wpisać: Ferie – data wydarzenia oraz imię i nazwisko dziecka 

Np. Ferie 08.02.2023 Jan Kowalski  

10 O zakwalifikowaniu dziecka na ferie, ze względu na ograniczoną ilość miejsc (max 45 osób), 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

11 Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w poszczególne dni 

wyjazdowe. 

12 Uczestnicy Ferii zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad zawartych                      

w niniejszym regulaminie. 

13 W przypadku nagannego zachowania się dziecka podczas zajęć, opiekun może podjąć 

decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczestników. 

14  Uczestnicy Ferii mają prawo do:  

• spokojnego wypoczynku, 

• uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

   podczas ferii. 

15 Uczestnicy Ferii z OKSiAL mają obowiązek: 

http://www.osrodek.kultury.info/


• podporządkować się poleceniom opiekunów,  

• przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

16. Uczestnikom Ferii z OKSiAL zabrania się: 

       • palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków odurzających, 

       • zażywania lekarstw bez wiedzy opiekuna, 

       • niszczenia sprzętu, 

       • naśmiewania się i szydzenia z innych. 

17. Rezygnacja z wyjazdu niezależnie od przyczyn nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu 

wniesionych opłat. 

18. Rodzice (lub prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody  

wyrządzone przez uczestnika w czasie Ferii. 

19. Uczestnikiem Ferii nie może zostać dziecko, które ma wyraźne przeciwwskazania  

lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym. 

20. Warunkiem odbycia się zajęć w ramach Ferii jest zebranie się grupy co najmniej 2O                                                                                                                                   

dzieci.  

21. Obowiązki opiekunów (wychowawców) Ferii: 

        • sprawowanie pełnej opieki nad powierzonymi uczestnikami zajęć w określonych  

           regulaminem godzinach prowadzenia zajęć, 

        • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez dzieci regulaminów pobytu na  

           feriach, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

22. Organizator Ferii nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie cennych przedmiotów  

będących w posiadaniu dziecka (telefon komórkowy, aparat fotograficzny, pieniądze, 

ubrania itp.). 

23. W sytuacji wypadku dziecka podczas Ferii niezwłocznie zawiadamia się rodzica  

(opiekuna prawnego) dziecka.  

 

24. Podpisanie oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu (stanowiącego  

załącznik nr 1) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka / opiekuna zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika Wakacji oraz 

zapoznaniem się z poniższą informacją: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych / dziecka* 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.                     

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) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1–(zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r.                            

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) –wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych  moich/ mojego dziecka/mojego podopiecznego. Przez : Ośrodek Kultury, Sportu                                    

i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka, NIP 6991820284 

w celu udziału w FERIACH Z OKSiAL 
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, 

Tel. E-mail 
1. Administratorem danych osobowych moich/mojego dziecka/mojego podopiecznego jest 

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 
Miejska Górka, NIP 6991820284 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych w osobie Pana Mariusza Przybylskiego,                                               
z którym można się kontaktować poprzez e-mail: rodo.przybylski@gmail.com  lub pisemnie na 
adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II 6, 63-
910 Miejska Górka. 

3. Dane osobowe moje/mojego dziecka/mojego podopiecznego mogą być udostępniane 
organom umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Dane będą przechowywane przez okres do pół roku, a następnie usunięte. 
5. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania. 
6. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz 

dziecka do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Udział w Feriach z OKSiAL i tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do uczestnictwa w zajęciach. 

 

 

                                                                                                             Dyrektor 

                                                                            Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 

                                                                                                       w Miejskiej Górce 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

mailto:rodo.przybylski@gmail.com


        Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu ,,FERIE Z OKSIAL’’ 

        

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do 

wiadomości i akceptuję jego treść.  

 

 

Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 

 

………………………………………………………………. 

 

 

Data i czytelny podpis uczestnika Ferii z OKSiAL 

 

 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


