Regulamin półkolonii letnich 2018
§1
Organizatorem półkolonii letnich 2018, zwanych dalej Półkolonią, jest Gminny Park Wodny
TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Leśnej 5 w Trzebnicy, zwany dalej Organizatorem.

§2
Półkolonia organizowana jest w następujących terminach:
I. 02 - 06.07.2018 ; II. 09 – 13.07.2018 ; III. 16 – 20.07.2018 ;IV. 23 – 27.07.2018

§3
1. W Półkolonii mogą uczestniczyć dzieci w wieku 8 – 14 lat, zwani dalej Uczestnikami lub
indywidualnie Uczestnikiem. Uczestnicy przez cały turnus pozostają pod opieką wykwalifikowanej
kadry, zwanej dalej Opiekunami, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.
2. W czasie pobytu organizator zapewnia dziecku: program (crossowy), ubezpieczenie i
wyżywienie: śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad (zupa + drugie danie + napój).

§4
1. Zgłoszenia na Półkolonię przyjmowane są od dnia 21 maja 2018 roku od godziny 8:00 pod
numerem telefonu 71/ 312 14 38 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).
2. Zgłoszenia na półkolonię może dokonać rodzic lub prawny opiekun Uczestnika zwany w
niniejszym regulaminie Zgłaszającym.
3. Po zgłoszeniu telefonicznym należy wypełnić dokumenty dostępne na stronie internetowej
www.trzebnicazdroj.eu: kartę zgłoszeniową oraz podpisać regulamin półkolonii.
4. W karcie zgłoszeniowej Zgłaszający zobowiązany jest do przekazania informacji o zaburzeniach
lub dolegliwościach dziecka.
5. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć i dokonać płatności w Stanowisku Kas w
Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ w godzinach pracy obiektu.
6. Liczba miejsc na każdym turnusie jest ograniczona.

§5
1. Opłata za półkolonię wynosi:
- 390,00zł 1 turnus, 1 dziecko,
- 730,00zł 1 turnus, rodzeństwo (2 dzieci),
- 730,00zł 2 turnusy, 1 dziecko,
2. Wpłatę za uczestnictwo w półkolonii należy dokonać najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem
wybranego turnusu.

§6
Zgłaszający ponoszą odpowiedzialność, także finansową, za wyrządzone przez dziecko szkody
materialne.

§7

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przynoszony przez uczestników półkolonii sprzęt
elektroniczny, telefony komórkowe i inne rzeczy wartościowe w związku z brakiem możliwości ich
zabezpieczenia, dlatego też żadne roszczenia w tej sprawie nie będą przyjmowane.
2. Uczestnik półkolonii powinien stosować się do wskazówek Opiekunów dotyczących organizacji i
sposobu realizacji programu półkolonii.
3. Zabronione jest samowolne oddalanie się od miejsca pobytu Grupy Uczestników bez zgody
Opiekuna.
4. Poważne lub powtarzające się przypadki złamania zasad regulaminu, takich jak:
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
– stosowanie się do poleceń Opiekuna,
– zakaz wulgarnego lub aroganckiego zachowywania się w stosunku do Opiekuna lub innego
Uczestnika,
– zakaz oddalania się od miejsca pobytu Grupy Uczestników bez zezwolenia Opiekuna,
skutkują wykreśleniem z Listy Uczestników półkolonii, co jest równoznaczne z zakończeniem udziału
Uczestnika w półkolonii i następuje bez zwrotu kosztów poniesionych przez Zgłaszającego.

§8
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zajęć, który zamieszczony jest na stronie
www.trzebnicazdroj.eu .

§9
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, wychowawców i kierownika półkolonii.

§ 10
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL, zwany dalej RODO )Organizator informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających Uczestnika oraz danych Uczestnika jest
Gminny Park Wodny TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Leśnej 5 w Trzebnicy.
2. Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane w celu uczestnictwa w
Półkoloniach, w celu przygotowania i rozliczenia umowy dotyczącej uczestnictwa w półkolonii oraz
na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika i ochrony zdrowia na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych).
3. W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać dane uczestnika zajęć dalej – jeśli
jest to konieczne, w celu prawidłowego wykonania usługi. Administrator może przekazywać dane
uczestnika zajęć w szczególności następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez
Organizatora – pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje
obowiązki, - innym odbiorcom danych.
4. Dane osobowe o których mowa po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały
zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez 5 lat od dnia ustania wypoczynku. (Dz.
U. Z 2017 poz. 2198 z późn. zm. art. 924 ust.2.)
5. W trakcie trwania zajęć wykonywane są fotografie i krótkie relacje audiowizualne
uwzględniające uczestników zajęć. Zgłaszający oraz Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację

zdjęć i materiałów audio-wizualnych zawierających wizerunek uczestników półkolonii na stronie
www oraz na profilach społecznościowych (Facebook/Instagram). Na wyraźną prośbę Uczestnika
lub Zgłaszającego, zdjęcia lub materiały audiowizualne zawierające wizerunek uczestnika zostaną
przez Organizatora usunięte.
6. Zgłaszający ma prawo zgłosić się do administratora z żądaniem dostępu do danych swojego
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Może wycofać też zgodę na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Półkoloniach.
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