
Lato ze sportem i kulturą 

Regulamin półkolonii 

 

1. Organizatorem półkolonii jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Żwirki i Wigu-

ry 16, tel. 25 682 20 51 

2. Półkolonie są przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 lat. 

3. Półkolonie będą się odbywać w lipcu w czterech turnusach. Każdy z turnusów trwa 5 dni 

– od poniedziałku do piątku. Terminy poszczególnych turnusów: 

a. Turnus 1: 5-9 lipca 2021 

b. Turnus 2: 12-16 lipca 2021 

c. Turnus 3: 19-23 lipca 2021 

d. Turnus 4: 26-30 lipca 2021 

4. Zapisy na półkolonie są prowadzone elektronicznie. Należy wysłać e-mail na adres:  

promocja@csik.garwolin.pl  z danymi uczestnika oraz wybranym turnusem, w tytule 

wpisując: Półkolonie 2021. W wiadomości zwrotnej zgłaszający otrzyma link do formu-

larza zgłoszenia. 

5. Do pełnej rejestracji konieczne jest wniesienie opłaty. Osoby, które uzupełniły formu-

larz zgłoszenia, ale nie wniosły opłaty nie mają zagwarantowanego miejsca. 

6. Zapisy na półkolonie prowadzone są do 25 czerwca 2021 r. włącznie. 

7. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie – 550 zł. Opłatę należy uiścić w sekretariacie 

Centrum Sportu i Kultury lub dokonać przelewu: Centrum Sportu i Kultury w Garwoli-

nie, 08-400 Garwolin, Al. Żwirki i Wigury 16, numer rachunku: 05 9210 0008 0013 8530 

2000 0020, tytułem: Półkolonie 2021 

8. Limit uczestników w jednym turnusie wynosi maksymalnie 15 osób. Minimalna liczba 

uczestników turnusu – 10 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania tur-

nusu, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników w grupie. 

9. Szczegółowy program zajęć zostanie podany do wiadomości rodziców i opiekunów na 7 

dni przed rozpoczęciem turnusu. 

10. Uczestnicy półkolonii zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. 

11. W przypadku rezygnacji uczestnika z turnusu przed jego rozpoczęciem Organizator 

zwróci uczestnikowi wniesioną opłatę pomniejszoną o kwotę kosztów organizacyjnych 

w wysokości 250 zł. 
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12. W przypadku odwołania turnusu półkolonii z przyczyn zawinionych przez Organizatora 

uczestnik otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty. 

13. W przypadku rezygnacji uczestnika z turnusu w trakcie jego trwania uczestnikowi nie 

przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. 

14. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do 

godz.16.00. 

15. Uczestnicy półkolonii mają zagwarantowane wyżywienie: drugie śniadanie, obiad oraz 

podwieczorek. 

16. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z 

powrotem. 

17. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: spokojnego wypoczynku, uczestniczenia we 

wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu, korzy-

stania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii. 

18. Uczestnicy mają obowiązek: bezwzględnie podporządkować się poleceniom wycho-

wawców, przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, brać udział w realizacji progra-

mu półkolonii, zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, szanować mienie, 

pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni 

są rodzice lub opiekunowie), kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 

przestrzegać zasad poruszania się po drogach. 

19. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw ple-

nerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków 

atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe oraz być przygo-

towanym do wyjścia na basen (strój kąpielowy, ręcznik, klapki, czepek). 

20. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie-

wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolo-

niach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie). 

21. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półko-

lonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczest-

ników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. tele-

fonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

22. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz uczestnika 

niezbędnych do realizacji półkolonii zgodnie z załączoną do regulaminu klauzulą infor-

macyjną RODO. 



23. Zgłaszający wyraża zgodę na publikowanie wizerunku uczestnika w celach promocyj-

nych na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora. W przy-

padku niewyrażenia zgody na publikację wizerunku uczestnika zgłaszający jest zobowią-

zany pisemnie powiadomić o tym wychowawcę grupy bezpośrednio przed rozpoczę-

ciem turnusu. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których poinformuje 

uczestników półkolonii. 

25.  Koordynatorzy półkolonii: Aneta Mikulska, amikulska@csik.garwolin.pl  tel. 511 

007 536, Justyna Dybcio, jdybcio@csik.garwolin.pl 

26. Kierownicy wypoczynku: Jarosław Kargol, jkargol@csik.garwolin.pl i Witold Trzmielew-

ski, info@garwolanka.com.pl 

27. Zasady związane z COVID-19 

• Półkolonie zostaną przeprowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy doty-

czące zasad organizacji wypoczynki, zajęć edukacyjnych, gromadzenia się oraz wytycz-

nych dotyczących reżimu sanitarnego. 

• Uczestnik przez rozpoczęciem półkolonii będzie musiał wypełnić odpowiednią ankietę 

epidemiologiczną. 

• W półkoloniach mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe. Osoby, które mają objawy in-

fekcji, gorączkę lub uskarżają się na jakiekolwiek objawy chorobowe nie będą mogły 

wziąć udziału w półkoloniach. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do mierzenia temperatury uczestnikom turnusu. 

• Organizator zapewni środki do dezynfekcji rąk. 

26.  W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 
16, e-mail. sekretariat@csik.garwolin.pl, nr tel. (25) 682-20-51 reprezentowane przez Dyrektora.  
2. W sprawie danych osobowych Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie prosi o kontakt w następujący 
sposób: poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres: iod@garwolin.pl, poprzez wiadomość 
pisaną wysłaną na adres korespondencyjny: Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 
08 – 400 Garwolin.  
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie w celu:  
realizacji półkolonii “Lato ze sportem i kulturą”, w tym elektronicznej rejestracji uczestnika, realizacji 
programu oraz kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem uczestnika. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi Państwu 
korzystanie z oferty Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie i uczestnictwa w półkoloniach.  
5. Za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przetwarzane są dane szczególnych kategorii 
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(tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy rodzic lub opiekun prawny, przekaże nam informacje 
dotyczące szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia. W takiej sytuacji informacje przekazywane są 
instruktorom i opiekunom, którzy mają kontakt z dzieckiem. Jeżeli zajdzie taka potrzeba dane takie 
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie powierzy podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp ze 
względu na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. 
6. Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie danych 
osobowych obejmuje głównie dane kontaktowe niezbędne do udziału w półkoloniach, tj; imię i 
nazwisko dziecka, numer telefonu rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego, adres e-mail.  
7. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom i 
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, instruktorom warsztatów i zajęć. W 
przypadku instruktorów warsztatów i zajęć udostępnienie odbywa się na podstawie indywidualnych 
upoważnień administratora. Dane osobowe zostaną udostępnione firmie ubezpieczeniowej. 
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez okres 
niezbędny do pełnej realizacji celu w jakim zostały zebrane.  
9.. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz macie Państwo prawo 
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody. Zgodę możecie Państwo wycofać przesyłając informację zatytułowaną ,,Odwołanie 
zgody ” w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@csik.garwolin.pl, lub w 
formie pisemnej na adres korespondencyjny: Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 
08 – 400 Garwolin.  
10. Możecie Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Centrum Sportu i Kultury w 
Garwolinie danych osobowych, co może uniemożliwić Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie w pełni 
realizację celów określonych w punkcie 3.  
11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest 
organem nadzorczym.  
12. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie nie będą 
przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu 



publikowane na stronie internetowej CsiK. 
I. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesie-
nia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

 

 

  

  

  

 


