REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AKTYWNYCH FERII ZIMOWYCH 2018
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY W JEDLINIE-ZDROJU
§1
Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§2
Wszystkie zajęcia organizowane przez Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju oraz Szkołę Podstawową im. Janusza
Korczaka są nieodpłatne.
§3
Organizatorzy nie prowadzą zapisów na zajęcia.
§4
Każda osoba do 16 roku życia wyrażająca chęć uczestnictwa w „Aktywnych feriach 2018”, zobowiązana jest do
posiadania zgody rodzica lub prawnego opiekuna (załącznik nr 1 regulaminu). Oświadczenie można pobrać w
siedzibie Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 13.
§5
Oświadczenie składa się z dwóch części, które przy pierwszym uczestnictwie w zajęciach należy okazać osobie
prowadzącej. Jedną z części oświadczenia, dziecko powinno mieć przy sobie na każdych zajęciach, które będą
odbywać się w okresie ferii zimowych, natomiast druga część oświadczenia trafi do organizatora.
§6
Centrum Kultury oraz Szkoła Podstawowa zobowiązują się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach
(załącznik nr 2 regulaminu). W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, choroby instruktora bądź
innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, zajęcia zostaną odwołane. Informacja zostanie podana
do publicznej wiadomości.
§7
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będzie aktywna oferta „Ferii na torze saneczkowym”, polegająca na
bezpłatnych zjazdach dla dzieci i młodzieży do lat 16-tu, w godz. 10.00-12.00, od wtorku do piątku w I-szym i II-gim
tygodniu ferii, tj. 16.01.-19.01.2018 r. i 23.01.-26.01.2018 r.
Korzystanie z toru saneczkowego jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która w danym dniu zgłosi się do
kasy i podpisze się imiennie na liście uczestnictwa w „Feriach na torze saneczkowym”.
§8
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione na obiektach, w których odbywają się zajęcia w
ramach „Aktywnych ferii” oraz w Parku Aktywności przy ul. Poznańskiej.
§9
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
Uczestnictwo w zajęciach osoby niepełnoletniej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na udział w zajęciach przez rodzica lub prawnego opiekuna. Dla bezpieczeństwa należy zakładać
odpowiedni strój, zapewniający utrzymanie właściwej temperatury podczas zjazdów na torze saneczkowym.
Uczestnik zajęć może także ubezpieczyć się we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
drogę osób niepełnoletnich z domu na teren obiektów i z powrotem.
§10
Na terenie obiektów podczas zajęć mogą przebywać uczestnicy zajęć, instruktor oraz w przypadku małoletnich rodzice bądź opiekunowie.
§11
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia. Dotyczy to w
szczególności toru saneczkowego. O opuszczenie obiektu podczas zajęć mogą zostać poproszone osoby, które nie
zastosują się do zapisów niniejszego regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie
zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
§12
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Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania
podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają
ich rodzice lub opiekunowie.
§13
Organizatorem zajęć podczas „Aktywnych ferii 2018” jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, za wyjątkiem zajęć, tj.
„Papieroplastyka dla dzieci”, „Szachy dla dzieci” oraz „I Szkolnych Potyczek Aktywnej Jedliny”, których
organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju.
§14
Uczestnicy zajęć (w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na:
- przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów organizacji zajęć zgodnie z ustawą z dn. 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
- rozpowszechniania swojego wizerunku w celach związanych z promocją zajęć w ramach akcji „Aktywne ferie
2018”, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju z siedzibą przy ul. Piastowskiej 13, 58330 Jedlina-Zdrój. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administrator
umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania.”
§15
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 845-52-49 / 606 732 361 lub na adres
mailowy: imprezy@jedlinazdroj.eu.
§16
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
§17
Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane przez Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach podczas „Aktywnych ferii 2018”

OŚWIADCZENIE
część dla uczestnika

OŚWIADCZENIE
część dla organizatora

Imię i nazwisko dziecka:

Imię i nazwisko dziecka:

Telefon rodzica:

Telefon rodzica:

Oświadczam, że:
-Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury
oraz Szkołę Podstawową okresie od 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r.
-Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka z zajęć.
-Informuję, że zapoznałam/łem się z harmonogramem – zał. Nr 2 Regulaminu i akceptuję Regulamin
uczestnictwa w zajęciach organizowanych podczas ferii zimowych 2018.
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
(zgodnie z Ustawą z dnia 19.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 Poz. 883).

Oświadczam, że:
-Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury
oraz Szkołę Podstawową okresie od 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r.
-Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka z zajęć.
-Informuję, że zapoznałam/łem się z harmonogramem – zał. Nr 2 Regulaminu i akceptuję Regulamin
uczestnictwa w zajęciach organizowanych podczas ferii zimowych 2018.
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
(zgodnie z Ustawą z dnia 19.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 Poz. 883).

………………….....……………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna

………………….....……………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna
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Załącznik nr 2
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych podczas
„Aktywnych ferii 2018”

I tydzień

II tydzień

PONIEDZIAŁEK (15.01.)
10.00-12.00 Warsztaty muzyczno-wokalne - CK
16.00-19.00 Zabawy z piłką (16.00-17.00 dzieci 8-9 lat, 17.30-19.00
dzieci 10 lat i starsi) - SP bud. B
WTOREK (16.01.)
10.00-12.00 Papieroplastyka dla dzieci - SP bud. A (świetlica)
16.00-17.00 Zabawy z piłką (dzieci 6-7 lat) - SP bud. A
ŚRODA (17.01.)
10.00-12.00 Szachy dla dzieci - SP bud. A (świetlica)
10.00-12.00 Gry strategiczne – CK
12.00-14.00 „Kraina Baśni”- gry przygodowe dla dzieci - CK
16.00-19.00 Zabawy z piłką (16.00-17.00 dzieci 8-9 lat, 17.30-19.00
dzieci 10 lat i starsi) - SP bud. B
CZWARTEK (18.01.)
10.00-12.00 „Na dzikim zachodzie”- Biblioteka
16.00-17.00 Zabawy z piłką (dzieci 6-7 lat) - SP bud. A
PIĄTEK (19.01.)
10.00-12.00 Plastyczny zakątek małego artysty - CK
16.00-19.00 Zabawy z piłką (16.00-17.00 dzieci 8-9 lat, 17.30-19.00
dzieci 10 lat i starsi) - SP bud. B

PONIEDZIAŁEK (22.01.)
10.00-12.00 Warsztaty muzyczno-wokalne - CK
16.00-17.00 Teatrzyk pt. „Na końcu świata… przygoda Misia i Kacpra
Pirata”- CK
16.00-19.00 Zabawy z piłką (16.00-17.00 dzieci 8-9 lat, 17.30-19.00
dzieci 10 lat i starsi) - SP bud. B
WTOREK (23.01.)
11.00-13.00 I Szkolne Potyczki Aktywnej Jedliny - Turniej – SP bud. B
(Hala Sportowa)
16.00-17.00 Zabawy z piłką (dzieci 6-7 lat) - SP bud. A
ŚRODA (24.01.)
10.00-12.00 Szachy dla dzieci - SP bud. A (świetlica)
10.00-12.00 Gry strategiczne - CK
12.00-14.00 „Kraina Baśni”- gry przygodowe dla dzieci – CK
16.00-19.00 Zabawy z piłką (16.00-17.00 dzieci 8-9 lat, 17.30-19.00
dzieci 10 lat i starsi) - SP bud. B
CZWARTEK (25.01.)
10.00-12.00 „W krainie elfów”- Biblioteka
16.00-17.00 Zabawy z piłką (dzieci 6-7 lat) - SP bud. A
PIĄTEK (26.01.)
10.00-12.00 Plastyczny zakątek małego artysty – CK
16.00-19.00 Zabawy z piłką (16.00-17.00 dzieci 8-9 lat, 17.30-19.00
dzieci 10 lat i starsi) - SP bud. B

Organizatorzy:
CK - Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13
- Tor saneczkowy, ul. Poznańska
SP - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum,
- budynek A, ul. Jana Pawła II 5
- budynek B, ul. Słowackiego 5
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