
REGULAMIN 
„FERII ZIMOWYCH”

                                                               I. Postanowienia ogólne
1..Regulamin określa sposób organizacji i zasady uczestnictwa w „Feriach zimowych”  zwanych dalej
„Feriami” realizowanymi przez Sulmierzycki Dom Kultury ul.  Strzelecka 10, 63-750 Sulmierzyce,
Miejską Bibliotekę Publiczną w Sulmierzycach, ul. Strzelecka 10, 63-750 Sulmierzyce oraz Muzeum
Regionalne ul. Rynek 1, 63-750 Sulmierzyce - zwanych dalej „Organizatorem”.
2.„Ferie  zimowe”  realizowane  będą  w  dniach:  6-  10  luty  2023r.  w  godzinach  ustalonych  przez
organizatorów w porozumieniu z realizatorem i podane do wiadomości uczestników i ich opiekunów
nie później, jak do dnia 25 stycznia 2023 r.
3. Zajęcia odbywać się będą w Sulmierzyckim Domu Kultury. W ramach „Ferii” odbędzie się także
wyjazd do kina do Ostrowa Wlkp.  

II. Zgłoszenia
1.  Zgłoszenie  dziecka  do  udziału  w  „Feriach”  może  dokonać  osoba  dorosła,  zamieszkała  
w mieście Sulmierzyce  –  zwana dalej Opiekunem.
2.Zgłoszenie  dziecka  dokonuje  się  na  wszystkie  dni,  zaznaczając  
w zgłoszeniu te, w których dziecko chce uczestniczyć.
3.Zgłoszenia do udziału w „Feriach” należy dokonać osobiście w siedzibie organizatorów wypełniając
formularz  zgłoszeniowy  oraz  oświadczenia  Opiekuna  o  stanie  zdrowia  dziecka  
i deklarację rodzica.
4.W „Feriach” mogą brać udział dzieci w wieku adekwatnym do wskazanego przy poszczególnych
propozycjach tematycznych.
5.Udział w zajęciach jest za opłatą. Spektakl teatralny bezpłatny.
6.O zakwalifikowaniu się do udziału w Feriach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

               III. Postanowienia dodatkowe dotyczące organizacji „Ferii”
1.Organizator  Ferii  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian  w  programie   lub  w  ich
organizacji.
2. Organizator jest zobowiązany do poinformowania Uczestnika o wniesionych zmianach osobiście,
drogą telefoniczną.
3. Organizator informuje, iż podczas trwania „Ferii” będzie wykonywana dokumentacja zdjęciowa
i  filmowa  w  celu  przygotowania  relacji  z  „Ferii”i  wywiadów  na  łamach  mediów  
(w tym prasie, telewizji, radiu, portalach internetowych). Podczas  „Ferii” materiały mogą realizować
oprócz organizatora także realizatorzy „Ferii” tj.  (teatr „Maska”, Firma „Małe Korniki”, animatorzy
pokazu chemicznego) jak również przedstawiciele prasy.
4.  Opiekun  Uczestnika  wyraża  zgodę  na  działania,  o  których  mowa  powyżej   (w  pkt.  3),  
a  także  na  publikowanie  powstałych  materiałów  z  wizerunkiem  Uczestnika  (w  tym  głosu)  
w relacjach medialnych, materiałach ewaluacyjnych, informacyjnych i  promocyjnych Organizatora
oraz Realizatora – Teatr Maska,  Firma „Małe Korniki”, animatorzy pokazu chemicznego,w tym na
stronach internetowych oraz na zarządzanych profilach w mediach społecznościowych.
5.  W przypadku zaistnienia nagłej potrzeby,  Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na podjęcie przez
Organizatora  lub  Realizatora  zajęć  wobec  Uczestnika  „Ferii”  koniecznej  interwencji  medycznej
(udzielenia pierwszej pomocy) oraz wezwania odpowiednich służb ratunkowych.
6. Opiekun Uczestnika jest zobowiązany do zaopatrzenia Uczestnika w wygodny strój umożliwiający
swobodną zabawę.
7.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas „Ferii”. Organizator nie
odpowiada  również  za  zniszczenia  rzeczy  należących  do  Uczestnika,
a dokonanych przez innych Uczestników. 
8.Organizator  zaleca  nie  przynosić  cennych  urządzeń,  np.  telefonów komórkowych,  odtwarzaczy
muzyki, niekoniecznych do udziału w „Feriach”.
9. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika „Ferii” jego Opiekun może zostać
obciążony kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
10.  Ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje  Uczestnika podczas  całego
cyklu warsztatów w godzinach i dniach jego trwania.



11.  Wyrażenie  zgody  na  uczestnictwo  w  „Feriach”  jest  jednoznaczne  z  dobrowolną  akceptacją
regulaminu.
12.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  uzasadnionych  zmian  w  Regulaminie,  które  zostaną
opublikowane na stronach Organizatorów oraz podane do wiadomości Opiekuna.
13.Opiekunowie  są  odpowiedzialni  za  bezpieczną  drogę  dziecka  do  placówki  
i  z  powrotem.  W  przypadku  samodzielnego  powrotu  dziecka  do  domu  opiekunowie  
są zobowiązani napisać oświadczenie.

IV. Klauzula informacyjna (RODO)
Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Sulmierzycki Dom Kultury ul.
Strzelecka  10,  63-750  Sulmierzyce-  kontakt  do   Inspektora  ochrony  danych  poprzez   e-mail:
kas5@poczta.onet.pl, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Strzelecka 10, 63-750 Sulmierzyce, kontakt do
Inspektora  ochrony  danych  poprzez   e-mail:  kas5@poczta.onet.pl  oraz  Muzeum Regionalne,  ul.
Rynek  1,  63-750  Sulmierzyce,  kontakt  do  Inspektora  ochrony  danych  poprzez  e-mail:
kas5@poczta.onet.pl  lub pisemnie na adres siedziby w/w administratorów. Z inspektorem ochrony
danych  można  się   kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach  przewidzianych  
w  Rozporządzeniu  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  dnia  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).  Dane  osobowe  uczestników  będą  przetwarzane  w  celu
organizacji i przeprowadzenia „Ferii”. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w „Feriach”.
4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) pesel
b) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
d) adres zamieszkania
f) wizerunek
g) numer telefonu.
5. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu 
skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorami.
Uczestnikom „Ferii” przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO).
6. Uczestnik  zezwala  na  wykorzystanie  jego  imienia  i  nazwiska  oraz  wizerunku  w  celu
informowania o efektach realizacji „Ferii”.
7.Organizatorzy oświadczają, iż dane uczestników projektu są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.
8.Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celach  organizacji  
i przeprowadzenia „Ferii” oraz udostępnienia informacji o jego efektach.

V. Postanowienia końcowe
Kontakt: w sprawach „Ferii zimowych”:
Sulmierzycki Dom Kultury ul. Strzelecka 10, 63-750 Sulmierzyce, tel. 62 722 32 59
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Strzelecka 10, 63-750 Sulmierzyce, tel. 62 722 33 72  
Muzeum Regionalne, ul. Rynek 1, 63-750 Sulmierzyce, tel. 72 847 31 94      

      Regulamin obowiązuje od dn. 25.01.2023 r.
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