
 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie 

Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew 

www.ckibp.gniew.pl Tel. 507-125-558 
NIP 593-262-68-06 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ „KULTURALNE FERIE” 
1. Organizatorem ferii zimowych jest: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie pl. 

Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew 

2. Miejsce realizacji ferii zimowych w 2023 roku: Centrum Kultury, pl. Grunwaldzki 16/17, Gniew 

3. Termin zajęć „Kulturalne Ferie”: 16-20.01.2023r. 

4. Opłata za pobyt dzieci podczas zajęć „Kulturalne ferie” wynosi 100 zł. Wpłaty prosimy wpłacać 

przelewem na konto bankowe CKiBP w Gniewie nr konta 26 8346 0005 0000 1964 2000 0010 BS 

Gniew. 

5. Jeśli z jakiś przyczyn losowych dziecko nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach istnieje 

możliwość zwrotu opłaty po wcześniejszym powiadomieniu organizatora przynajmniej tydzień przed 

rozpoczęciem zajęć. 

6. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników ferii. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do 

zapoznania się z niniejszym regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika ferii. 

7. Uczestnikami ferii mogą być dzieci w wieku od 7 do 15 lat 

8. Uczestnicy zajęć „Kulturalne Ferie” przebywają pod opieką opiekunów od godziny 10:00 do godziny 

14:00. 

9. Uczestnicy zajęć „Kulturalne Ferie” mają prawo do: 

 spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach, 

 korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do realizacji 

programu ferii 

 wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców i instruktorów podczas ferii. 

10. Uczestnicy mają obowiązek: 

 wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów, 

 przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, 

 szanowania mienia Organizatora, pomocy dydaktycznych, 

 dbania o porządek w miejscu realizacji zajęć „Kulturalne Ferie” i dobrą atmosferę w grupie 

rówieśniczej, 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby 

prowadzącej zajęcia, 

 niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, problemów, 

nieprawidłowości oraz zagrożeń opiekunowi, 

 przestrzegania Regulaminu zajęć „Kulturalne Ferie”, zasad poruszania się po drogach 

publicznych oraz zasad korzystania z transportu zbiorowego, 

11. Uczestnikom zabrania się: 

 samowolnego opuszczania miejsca realizacji zajęć „Kulturalne Ferie”  i oddalania się od 

grupy, 

 niszczenia mebli, sprzętu sportowego, sprzętu audio-video i innego sprzętu, za który ponosi 

odpowiedzialność Organizator w miejscu realizacji zajęć, 

 używania wulgarnych słów i zwrotów. 

12. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń opiekunów i instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, 

naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach. 
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13. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety) zagubione przez 

uczestników w czasie zajęć „Kulturalne Ferie” oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a 

dokonanych przez innych uczestników zajęć „Kulturalne Ferie”. Organizator zaleca nie przynosić na 

zajęcia „Kulturalne ferie” cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., 

niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć „Kulturalne Ferie” odpowiadają finansowo 

rodzice/opiekunowie prawni dziecka. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć, zwłaszcza jeśli są 

zależne od warunków pogodowych. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zajęć „Kulturalne Ferie” w 

przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących 

przypadki siły wyższej. 

17. Rodzic/opiekun prawny zgłaszający uczestnika zajęć „Kulturalne Ferie” wyraża zgodę na 

fotografowanie i filmowanie uczestnika w trakcie zajęć i udostępnianie jego wizerunku przez 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie wyłącznie dla celów promocyjnych dotyczących 

realizowanego zadania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). 

18. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w 

Gniewie, pl. Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencji osób uczestniczących w 

feriach, pełnienia nadzoru pedagogicznego oraz kontaktu z rodzicami lub prawnymi 

opiekunami. Dane uczestników w zakresie obejmującym wizerunek utrwalony w formie 

zdjęć lub filmów wykonanych w trackie ferii będą przetwarzane przez CKiBP do promocji, 

reklamy ferii, przygotowania materiałów elektronicznych, drukowanych związanych z 

feriami. 

3) dane mogą być udostępniane osobom, firmom i innym jednostkom uczestniczącym w 

organizacji zajęć „Kulturalne Ferie” i prowadzącym zajęcia, 

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych, 

5) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w feriach. 
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