
 

 

 

 

REGULAMIN  

„PÓŁKOLONII SZTUKA ULICZNA MŁODYCH- SZUM 2022” 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY 

W DYWITACH 

 
I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach organizuje półkolonie letnie 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 wakacji;  

 rozwój dziecięcych zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności;  

 edukacja kulturalna dzieci i młodzieży  

 umożliwienie integracji wśród dzieci mieszkańców Gminy jak i dzieci 

Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Dywity. 
 

II. INFORMACJE O ZAJĘCIACH I ZASADACH UDZIAŁU 

 

1. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat. 

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

Kultury w Dywitach  do  24 czerwca 2022r. 

3. Koszt udziału w półkoloniach w wysokości 120 zł (posiłki) pokrywają 

rodzice/opiekunowie. 

4. Płatności należy dokonać na konto GOK Dywity do 24.06.2022r.  

Nr konta 79 8857 0002 3001 0006 3991 0001 

5. Pierwszeństwo udziału w półkoloniach mają dzieci i młodzież mieszkający w gminie 

Dywity, oraz dzieci Uchodźcy z Ukrainy mieszkający na terenie Gminy Dywity.  

6. Zajęcia trwają : 

I turnus 27.06- 01.07.2022r. w godzinach 8.00-15.30 

II turnus: 11-15 lipca 2022r. w godzinach 8.00-15.30 

III turnus: 18-22 lipca 2022r. w godzinach 8.00-15.30 

W ramach półkolonii zapewniamy zajęcia artystyczne, spacery, gry i zabawy 

terenowe. Przewidujemy dwa posiłki o godz. 10.00 i o 13.00. 

7. Limit miejsc:  

I turnus- 15 osób 

II turnus- 30 osób 

III turnus- 15 osób  

8. Organizator zapewnia dwa posiłki oraz wodę i herbatę podczas trwania zajęć. Każdy 

uczestnik jest zobowiązany przynieść swój kubek na czas udziału w półkoloniach. 

9. Podczas zajęć obowiązuje zmiana obuwia. 



 

 

 

10. Warunkiem zapisu jest złożenie karty uczestnictwa, dostępnej w sekretariacie oraz 

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

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

rodziców lub opiekunów.  

12. Opiekun uczestnika jest zobowiązany do poinformowania organizatora o alergiach 

i chorobach uczestnika. 

13. 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 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  

 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 – sekretariat@gokdywity.eu  

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 mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) przysługuje mi 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. 

 

Organizator 

http://www.gokdywity.eu/

