REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ON-LINE 2021
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY
W DYWITACH
I.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach organizuje półkolonie zimowe on-line
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 ferii zimowych;
 rozwój dziecięcych zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności;
 edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
II.

INFORMACJE O ZAJĘCIACH I ZASADACH UDZIAŁU

Zajęcia trwają od 4 do 8 stycznia 2021r. (z wyłączeniem 6 stycznia).
Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat.
Limit miejsc: 20 osób (4 grupy po 5 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.gokdywity.eu
do 21 grudnia 2020r. Warunkiem zapisu jest założenie konta użytkownika.
5. Koszt materiałów w wysokości 50 zł pokrywają rodzice/opiekunowie.
6. Płatności należy dokonać na konto GOK Dywity do 21.12.2020r.
Nr konta 79 8857 0002 3001 0006 3991 0001
7. Każdy uczestnik otrzyma pudełko z 16 zadaniami (po 4 na każdy dzień), instrukcją
oraz materiałami niezbędnymi do ich wykonania. Pudełko należy odebrać z GOK w
Dywitach.
8. Każdego dnia będzie odbywało się spotkanie on-line z instruktorami dotyczące zadań
na dany dzień.
9. Spotkania z instruktorami będą odbywały się w darmowej aplikacji Jitsi Meet (nie
wymaga pobierania na urządzenie) i trwają 60 minut. Uczestnicy otrzymają link do
spotkań na podane adresy mailowe.
10. Harmonogram spotkań (od poniedziałku do piątku, poza środą 6 stycznia 2021r).
Grupa 1
11.00-12.00
Grupa 2
12.00-13.00
Grupa 3
13.00-14.00
Grupa 4
14.00-15.00
1.
2.
3.
4.

11. Pierwszeństwo udziału w półkoloniach mają dzieci i młodzież mieszkający w gminie
Dywity.
12. 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 wizerunku uczestnika
w formie zdjęć lub filmów dokumentujących lub promujących wydarzenie.

1) administratorem w/w danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
w Dywitach, ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych – gokdywity@wp.pl
3) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej przez strony –
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6
ust. 1 lit. b i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) dane osobowe nie są przekazywanie innym odbiorcom,
5) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji umowy oraz
przewidziany w przepisach prawa,
6) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
i usunięcia swoich danych; jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
8) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia
umowy, a brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy.
Dane osobowe są podawane dobrowolnie i muszą być zgodne z prawdą.

