REGULAMIN WAKE PÓŁKOLONIE 2019
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ
Półkolonia zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie Ośrodka
Wake Zone Stawiki oraz w razie niepogody poza terenem Ośrodka Wake
Zone Stawiki.
Półkolonia polega na organizacji zajęć sportowych: wakeboard, narty
wodne, kneeboard, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych.
Regulamin półkolonii letniej w obowiązuje:
 wszystkich uczestników półkolonii,
 rodziców i opiekunów,
 kierownika,
instruktorów, opiekunów oraz wychowawców
półkolonii.
1.
Organizacja półkolonii: Półkolonia trwa w okresie od 24.06.2019 do
20.08.2019.
2.
Półkolonia odbywa się w tygodniowych turnusach od poniedziałku do
piątku przez 5 dni roboczych w godzinach od 9.00 do 16.00.
3.
Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 10-16 lat
Miejsce prowadzenia zajęć: Wake Zone Stawiki, ul. Kresowa Sosnowiec.
Organizatorem półkolonii jest AKADEMIA SPORTU STAWIKI SP. Z. O. O.
Modrzejowska 22/4B 41-200 Sosnowiec, NIP 6443513581 REGON 362981670 KRS
0000586250
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego
turnusu półkolonii ze względu na zbyt małą liczbę
zapisanych uczestników!
 Odpłatność uczestników: półkolonia jest płatna 700
złotych za każdy turnus,
 Zajęcia
odbywają
się
pod
stałym
nadzorem
wychowawców, instruktorów oraz kierownika półkolonii wg
harmonogramu,
 Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez
uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz za
zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a
dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność
rodziców .
 Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych
urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy,
tablety,
odtwarzacze
muzyki
itp.)
i
nie
bierze
odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
 Podczas zajęć oraz posiłków obowiązuje zakaz korzystania
z urządzeń elektronicznych.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie,
w sytuacjach, gdy program nie może być zrealizowany z









przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od
organizatora,
Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW
Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego
powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych
wypadkach, urazach i problemach wychowawczych,
Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i
kierownika półkolonii, plan jest ramowy,
W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione obiad
oraz podwieczorek,
Możliwe
jest
przynoszenie
własnych
napoi
oraz
dodatkowych kanapek przez uczestników,
Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory
oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć, jeśli
uczestnik posiada swój sprzęt lub strój może go wykorzystać
jedynie za zgodą opiekuna.

1. Kadra:
Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku,
posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 452.
Opiekun
–
wychowawca
posiadający
kwalifikacje
zgodne
z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i
młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 452.






o
o
o
o
o

Kierownik
półkolonii
jest
osobą
koordynującą
całość
wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością
wypoczynku z obowiązującymi przepisami.
Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich
starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do
wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach
oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a
także
zapewnić
odpowiednie
warunki
zdrowotne
w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w
zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
Opiekun ma obowiązek:
Zapoznać się z kartami kwalifikacyjnymi/ uczestnika będącymi
kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
Prowadzenia dziennika zajęć,
Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
Pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki,
Sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny,
zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,

o Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku,
o Poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii,
o Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i
ich stanie zdrowia,
o Po zakończeniu zajęć półkolonii Wychowawca ma obowiązek
dostarczyć do Kierownika uzupełnione karty uczestników wraz z
prowadzonym dziennikiem zajęć.
2.

Rodzice:
 są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania
dzieci zgodnie z planem zajęć,
 są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca
zamieszkania do miejsca transportu na wypoczynek i z
powrotem,
 w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne
upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko z
półkolonii i załączyć je do karty kwalifikacyjnej/ uczestnika,
 w
przypadku samodzielnego przychodzenia na miejsce
transportu
rodzice
są
zobowiązani
napisać
stosowne
oświadczenie i załączyć je do karty kwalifikacyjnej/ uczestnika.

3.

Uczestnicy:
 Uczestnicy mają prawo do:
 spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach
organizowanych - podczas półkolonii,
 wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,
 uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub
Kierownika półkolonii.
Uczestnicy mają obowiązek:
 wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,
 przestrzegać regulaminu,
 dbać o czystość i porządek,
 przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji
stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować
wychowawcę,
 zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych
zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu),
 mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego
siebie,
 dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w
zajęciach,
 każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież
letnią, czapkę z daszkiem, krem chroniący przed słońcem, strój
kapielowy oraz ręcznik,
















Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy
oraz niszczenia sprzętów wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja,
niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń wychowawców
oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące
konsekwencje:

Upomnienie przez wychowawcę,

Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych,

Powiadomienie rodziców i szkoły o zachowaniu,
 Wykluczenie z półkolonii.
Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania
wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia
alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to uczestników,
instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w
zajęciach,
W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika
półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni
kosztami naprawy wyrządzonej szkody,
Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych
osobowych uczestników półkolonii stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie
mają
przepisy
prawa
powszechnie
obowiązującego.
Do udziału dziecka w półkolonii letniej konieczne jest wypełnienie
Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku oraz akceptacja
niniejszego regulaminu

Oświadczam , że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki.
Data,...................................................
podpis rodzica/opiekuna ............................................................................
Imię i nazwisko dziecka..............................................................................

Klauzula informacyjna WAKE PÓŁKOLONIE
1. Administratorem danych osobowych uczestników półkolonii jest WAKE
ZONE STAWIKI Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul.
Modrzejowska 22 /4B.
2. Kontakt pod adresem e-mail: pod adresem: info@wake-zone.pl.
3. Dane osobowe uczestników oraz ich rodziców są przetwarzane w celu
udziału w półkolonii letniej oraz realizacji zadań wynikających z przepisów
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Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.
2198) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.
452., na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO.
Dane osobowe uczestników zawarte w karcie kwalifikacyjnej,
przetwarzane na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia uczestników półkolonii, są przetwarzane na podstawie
zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dane osobowe uczestników półkolonii oraz rodziców uczestników
półkolonii będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia
półkolonii, w celu realizacji obowiązku posiadania dokumentacji
wypoczynku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
Odbiorcą danych osobowych uczestników półkolonii są podmioty, z usług
których korzysta administrator (np. dostawca hostingu, dostawca systemu
informatycznego -Wakesys), firmie ubezpieczeniowej, Kuratorium Oświaty,
jak również innym podmiotom uprawnione na podstawie przepisów
prawa (np. organy publiczne).
Rodzicom uczestników/pełnoletnim uczestnikom przysługuje prawo
dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do
żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do odwołania zgody na
przetwarzanie danych osobowych, jeśli taką zgodę wyrazili.
Rodzice uczestników/pełnoletni uczestnicy posiadają prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane
osobowe będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
do uczestnictwa w półkolonii. Zakres danych osobowych uczestnika, które
należy podać w Karcie kwalifikacyjnej wynika z przepisów Ustawy o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 452.
Teren ośrodka Wake Zone Stawiki oraz pomieszczenia wewnątrz
budynków Organizatora są objęte monitoringiem audio-wizyjnym.
Monitoring jest prowadzony w celu zapewnienia ochrony osób i mienia,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nagrania z monitoringu są
przechowywane przez okres 3 miesięcy. Nagarnia nie są udostępnianie
podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji kiedy koniczność udostępnienia
nagrań wynika z przepisów prawa.

