
REGULAMIN „BAJKOWYCH FERII W GOKu” 

1. Organizatorem Ferii jest Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni.
2. Uczestnikami mogą być dzieci w pierwszej kolejności z Gminy Zawonia.
3. Harmonogram Ferii w GOKu, oświadczenia, karty zgłoszenia oraz  zgody dostępne są na stronie 
www.gokzawonia.pl .
5. W karcie zgłoszeniowej rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o  problemach 
zdrowotnych dziecka.
6. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach i godzinach ustalonych w programie  w 
GOKu i świetlicach wiejskich.
7. GOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć.
8. Uczestnicy przebywają na zajęciach pod opieką pracowników GOKu oraz instruktorów 
prowadzących.
9. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z GOK  odpowiedzialność ponoszą 
rodzice/opiekunowie prawni.
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani 
przedłożyć stosowne oświadczenie w karcie zgłoszeniowej.
10. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia 
oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
11. Uczestnikom zabrania się: wychodzenia z budynku w czasie zajęć (np. do sklepu), używania 
wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody instruktora prowadzącego dany 
blok zajęć, stosowania przemocy wobec innych.
12. Zapisanie dziecka na Ferie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, programu i wyrażeniem
zgody na udział dziecka we wszystkich jego formach.
13. Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni 
opiekunowie.
14. GOK nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko.
15. GOK zapewnia uczestnikom słodka drożdżówkę oraz wodę do picia.
16. Za wyraźne naruszenie obowiązujących zasad i regulaminów uczestnik może zostać skreślony z
listy uczestników bez prawa odwołania się.
17. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor GOK.

Dodatkowe informacje:
1. Zapisanie dziecka na Ferie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
organizatora danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową ośrodka oraz 
wyrażeniu zgody na umieszczenie wizerunku dziecka w materiałach reklamowych i promocyjnych 
ośrodka.
2.Cofnięcie zgody jest skuteczne z chwilą doręczenia organizatorowi stosownego oświadczenia.
3. Udział w Feriach wiąże się z podaniem danych osobowych dziecka, rodzica/opiekuna prawnego. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek niezbędny do udziału dziecka w Feriach 
organizowanych przez GOK.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, 
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni z siedzibą w 
Zawoni przy ul. Szkolnej 1.
Inspektorem Ochrony Danych jest Lidia Dackiw, biuro@gokzawonia.pl, 71/3128118.
Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w celu realizacji podpisanej
przez Panią/Pana umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
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