
 

REGULAMIN AKCJI LATO Z BESTEM pt. „Odkrywcy Fauny i Flory” 

organizowanej w Spółdzielczym Centrum Kultury BEST 

TURNUS w dniach: 02.08. – 13.08.2021 r. 

  
Organizatorzy akcji „Lato z Bestem” starają się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do pożytecznego, radosnego 

i bezpiecznego wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz organizują czas wolny w sposób 

ciekawy i kreatywny. 

  

1. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką wychowawców w godz. 9.00- 15.00.  

 

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki oraz powrót do domu.  

 

3. Uczestnik zajęć ma prawo do:  

− bezpiecznego wypoczynku,  

− aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć, organizowanych zgodnie z programem placówki,  

− korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu,  

− zgłaszania swoich uwag dotyczących programu, 

− zgłaszania pomysłów na ciekawsze zajęcia, 

− wygłaszania własnej opinii, żądań i przekonań,  

− tolerancji,  

− nieakceptowania złych postaw innych, 

− błędów w dochodzeniu do prawdy.  

 

4. Uczestnik ma obowiązek:  

− bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,  

− przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć,  

− przestrzegać harmonogramu dnia,  

− brać aktywny udział w realizacji programu,  

− szanować cudze mienie, pomoce dydaktyczne, wyposażenie klubu,  

− kulturalnie zachowywać się podczas zajęć i posiłków,  

− używać słów: proszę, przepraszam, dziękuję. 

 

5. Samowolne oddalanie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, 

nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika 

z zajęć „Lata z Bestem”. 

 

6. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 

 

7. Za rzeczy wartościowe pozostawione lub zgubione w czasie turnusu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

8. Z dofinansowania w wys. 200 zł mogą korzystać członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” oraz ich 

rodziny zameldowane pod jednym adresem. 

 

9. Wpłacenie zaliczki na „Lato z Bestem” jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. W przypadku rezygnacji 

z uczestnictwa w zajęciach zaliczek nie zwracamy. 

 

10. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor 

Spółdzielczego Centrum Kultury „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany. 

 

11. Karta kwalifikacyjna uczestnika akcji „Lato z Bestem 2021” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

12. Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję go. 

 

 

………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna) 

………………………………….. 

(podpis organizatora) 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem Pani/Pana dziecka 

w akcji „Lato z Bestem” organizowanej w Spółdzielczym Centrum Kultury BEST jest Spółdzielcze Centrum 

Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 18. 

2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w następujący sposób: 

• poprzez e-mail: iodo@sm-zlotelany.pl 

• telefonicznie: (33) 499 08 32 

3. Pani/Pana dane oraz dane dziecka będą przetwarzane 

• w celu organizacji wypoczynku dla dzieci „Lato z Bestem”, 

• w celu ustalenia zarówno pierwszeństwa przyjęcia dziecka, jak i możliwości dofinansowania udziału dla 

mieszkańców osiedla, 

• w celach kontaktowych. 

na podstawie: 

− art. 6 ust. 1 lit. a RODO, mówiący o udzielonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana 

zgody jednak nie dłużej, niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wskazanych w przepisach prawa, 

5. Podanie przez Panią/Pana danych oraz danych dziecka jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje jednak 

brak możliwości uczestniczenia Pani/Pana dziecka w akcji „Lato z Bestem”.  

6. Pani/Pana dane oraz dane dziecka nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania wobec 

Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.  

7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka otrzymają upoważnieni pracownicy Administratora. 

Ponadto dane osobowe dziecka zostaną przekazane firmie ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia dziecka 

podczas uczestniczenia w akcji „Lato z Bestem”. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka. Ma Pani/Pan prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie 

dobrowolnych danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie 

danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, którym jest obecnie Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

  

…….……..…..………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)* 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
mailto:iodo@sm-zlotelany.pl

