REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2018
Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance
1. Uczestnikami Półkolonii letnich w MDK są dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
2. Półkolonie odbywają się w cyklach jednotygodniowych (5 dni)
3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9:00 do godz.14.00, odpowiednio dłużej
w przypadku dni z wycieczką.
4. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu.
5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z
placówki wyłącznie przez rodziców lub osoby pisemnie wskazane przez rodziców. W przypadku samodzielnego
powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
6. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
• spokojnego wypoczynku,
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
• korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
7. Uczestnicy mają obowiązek:
• podporządkować się poleceniom wychowawców,
• przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
• brać udział w realizacji programu półkolonii,
• szanować mienie, pomoce dydaktyczne.
8. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
9. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii jest wypełnienie formularza, uregulowanie całości opłaty
za półkolonie oraz podpisanie regulaminu.
10. Rezygnacja z półkolonii niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat.
11. Organizator półkolonii nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie cennych przedmiotów będących w posiadaniu
dziecka (telefon komórkowy, aparat fotograficzny, pieniądze itp.).

Oświadczam, że akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka, uczestnika Półkolonii w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance do
wykorzystywania fotografii oraz ujęć filmowych z wizerunkiem mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć wykonanych w trakcie półkolonii, nieograniczone w czasie
korzystanie i rozporządzanie zdjęciami oraz materiałami filmowymi z wizerunkiem mojego dziecka, a w szczególności w takich
przypadkach, jak: publiczne wykorzystanie utrwalanie i powielanie, wykorzystywanie w celach promocyjnych, reklamowych (plakat,
ulotka, folder, film promocyjny) przez organizatora Półkolonii.
Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym dziecka i posiadam pełne prawa rodzicielskie w stosunku do w/w uczestnika
półkolonii oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.

Data i czytelny podpis Rodzica:

Data i czytelny podpis Organizatora:

………………………………….

……………………………………….

