
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ 2019 r. 

Opiekunowie na półkolonii dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak 
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy 
oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem półkolonii letniej dla dzieci jest Miejski Ośrodek Kultury ul. Lwowska 16 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno. 

2. Aktualna oferta półkolonii letniej 2019 znajduje się na stronie internetowej MOK 
(www.mokradymno.pl) lub stronie internetowej MBP (www.bibliotekaradymno.098.pl) oraz 
profilu FB MOK , FB MBP    

II. Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w półkolonii letniej 

- półkolonia letnia będzie się odbywała na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie 
ul. Lwowska 16, 37-550 Radymno oraz w miejscach wyjazdowych zgodnie z programem 

- półkolonia letnia odbywa się w okresie 15.07.2019 r. – 19.07.2019 r. jako tygodniowy 
turnus 

- zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 

- zgłoszenie na półkolonie jest możliwe jedynie osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w godzinach od 9.00 do 16.00 poprzez wypełnienie oświadczeń, karty 
uczestnictwa i zgody do dnia 4 lipca 2019 r. 

- opłata nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu przez Organizatorów 
rodziców/opiekunów o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie letnią. Opłatę należy 
wykonać w wysokości 270 zł brutto na 5 dni przed rozpoczęciem półkolonii (10.07.19 r.) 
z oznaczeniem opłata za półkolonię letnią, imię i nazwisko dziecka, na numer rachunku: 

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie ul. Lwowska 16, 37-550 Radymno  

Bank Pekao S.A. : 82 1240 2601 1111 0010 6120 3683 

Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z półkolonii. 

- z oferty zajęć „Półkolonii letniej 2019” mogą korzystać dzieci w wieku od 7 do 13 lat z 
miasta Radymna, minimalna liczba uczestników półkolonii musi wynosić 15 osób i nie więcej 
niż 20 osób 

- w przypadku gdy liczba uczestników nie przekroczy 15 osób półkolonia nie odbędzie się 
 

1.Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz. 15.00. 

2.Każdy z uczestników ma zapewniony jeden posiłek (obiad) oraz wodę.  



3.Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

4.W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani wypełnić 
stosowne oświadczenie. 

5.Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

 Spokojnego wypoczynku 

 Uczestniczenia we wszystkich zajęciach i wycieczkach organizowanych podczas 
turnusu 

 Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 
półkolonii  

6.Uczestnicy mają obowiązek: 

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców 

 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 

 brać udział w realizacji programu półkolonii  

 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość 

 szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, 
materialne odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie) 

 kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków 

 przestrzegać zasad poruszania się po drogach 

 uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw 
plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do 
warunków atmosferycznych 

7.Samodzielne oddalanie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii 
(bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie). 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii 
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJA 

Adresowana do rodzica/ opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w „Półkolonii letniej 
2019” 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO): 

1. Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka: Miejski Ośrodek Kultury w 
Radymnie ul. Lwowska 16, 37-550 Radymno, tel. 16 628-14-11, email: 
mokradymno@wp.pl , adres strony internetowej www.mokradymno.pl 

2. Inspektor ochrony danych: iod@radymno.pl 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
a) udział w „Półkolonii letniej 2019” Pani/Pana dziecka; 
b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w celu promowania działalności placówki  
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO -wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w 
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 
olimpiad(Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz 
z 2017 r. poz. 1580). 

     4.Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty i organy upoważnione na podstawie        
odpowiednich przepisów prawa. 

     5. Dane osobowe przekazane w ramach przeprowadzenia półkolonii przechowywane będą 
do końca 2019 roku. 

    6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych.  

     7.Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO (na warunkach określonych w 
rozporządzeniu) 

a) ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, możliwe jest wycofanie 
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można 
wycofać w formie pisemnego oświadczenia w siedzibie administratora.\ 

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), prawo 
do usunięcia danych (art. 17), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18), prawo do 
przenoszenia danych (art. 20), prawo do sprzeciwu (art. 21) 

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych art. 77. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w 
półkolonii. 

9. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.   


