
 

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU SZTUKA ULICZNA MŁODYCH 2019 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY 

W DYWITACH I FUNDACJĘ DLA DZIECI MŁODZIEŻY  

KÓŁKO GRANIASTE 

 
I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach we współpracy z Fundacją Dla Dzieci 

i Młodzieży „Kółko Graniaste” organizuje półkolonie letnie pod nazwą SZtuka 

Uliczna Młodych adresowane do dzieci i młodzieży z gminy Dywity. Szczegółowe 

zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin. 

2. Celem organizacji półkolonii jest: 

 wypoczynek i rekreacja dzieci pozostających w miejscu zamieszkania 

w okresie letniej przerwy wakacyjnej;  

 rozwój dziecięcych zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności;  

 edukacja kulturalna dzieci i młodzieży  
 

II. INFORMACJE O ZAJĘCIACH I ZASADACH UDZIAŁU 

 

1. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6-15 lat). 

2. Zgłoszenia przyjmowane są w wersji tradycyjnej w sekretariacie Gminnego Ośrodka 

Kultury oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail gokdywity@wp.pl  

do  25 czerwca 2019r. 

3. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają dzieci i młodzież mieszkający w gminie 

Dywity.  

4. Zajęcia odbywają się w następujących terminach:  

 08-12.07.2019r. GOK Dywity, godz. 9.00-15.00. 

 15-19.07.2019r. Gady (Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych), godz. 10.00-14.00. 

 22-26.07.2019r. Brąswałd (świetlica wiejska), godz. 10.00-14.00. 

 29.07-02.08.2019r. Słupy (świetlica wiejska), godz. 10.00-14.00. 

 05-09.08.2019r. Sętal (biblioteka), godz. 10.00-14.00. 

 19-23.08.2019r.  GOK Dywity, godz. 9.00-15.00. 

 26-30.08.2019r. Biblioteka publiczna w Dywitach, godz. 9.00-15.00. 

5. Limit miejsc:  

20 osób w miejscowościach Sętal, Brąswałd, Słupy, Gady i w Bibliotece w Dywitach; 

40 osób (na każdy turnus) w GOK Dywity.  

Decyduje kolejność zgłoszeń.  
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6. Warunkiem zapisu jest złożenie karty uczestnictwa, dostępnej w sekretariacie oraz 

na stronie internetowej GOK Dywity www.gokdywity.eu oraz wniesienie opłaty 

za koszulkę w wysokości  20zł – dotyczy wyłącznie turnusów w GOK Dywity 

i w Bibliotece w Dywitach . 

7. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny być przyprowadzane i odbierane przez 

rodziców lub opiekunów.  

8. Organizator zapewnia drugie śniadanie, wodę i herbatę. Każdy uczestnik jest 

zobowiązany przynieść swój kubek na czas udziału w półkoloniach. 

9. Opiekun uczestnika jest zobowiązany do poinformowania organizatora o alergiach 

i chorobach uczestnika. 

10. Organizator informuje, że w każdy piątek (ostatni dzień każdego turnusu) uczestnicy 

biorą udział w pokazie plenerowym zdobytych umiejętności. Obowiązują koszulki 

SZUM. 

11. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest akceptacja niniejszego regulaminu. 

Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego 

uczestnika na:  

 przetwarzanie danych osobowych uczestnika, na potrzeby promocji zajęć 

artystycznych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych t.j Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm. oraz 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) 

 przeniesienie na Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach autorskich praw 

majątkowych do utworów powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne, 

teatralne, filmowe, fotograficzne), w szczególności w zakresie rejestracji obrazu 

(w tym także wizerunku uczestnika) i dźwięku oraz ich wykorzystania przez 

Gminny Ośrodek Kultury na dowolnym nośniku na wszystkich polach 

eksploatacji.  

 wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach oraz Fundację dla 

dzieci i młodzieży Kółko Graniaste wizerunku uczestnika w formie zdjęć lub 

filmów dokumentujących lub promujących wydarzenie. 

 

 

 

 

http://www.gokdywity.eu/

