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ZASADY UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH „LATO W AKCJI 2020” 

w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21 

 

 Dane uczestnika 

 

 Imię i nazwisko uczestnika półkolonii – Lato w Akcji 2020 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Uczestnictwo w półkoloniach w turnusie (prosimy o zakreślenie właściwego turnusu) 

 

I turnus: 29.06.2020 r. – 03.07.2020 r.   III turnus: 13.07.2020 r. – 17.07.2020 r. 

 

II turnus: 06.07.2020r. – 10.07.2020 r.  IV turnus: 20.07.2020 r. – 24.07.2020 r. 

 

 uczestnik samodzielnie będzie/ nie będzie  przychodził do MDK /* niepotrzebne skreślić 

 uczestnik samodzielnie będzie/ nie będzie  wracał do domu /* niepotrzebne skreślić 

 uczestnik  podczas półkolonii odbierany będzie przez: 

 /*podać imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego/  

a) ……………………………………………………….......................................................................... 

b) ……………………………………………………….......................................................................... 

c) ……………………………………………………….......................................................................... 

        
 

II   Oświadczenie rodzica/opiekuna 

 

1. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i w najbliższym otoczeniu nie ma osoby chorej na choroby 

zakaźne oraz na kwarantannie czy w izolacji. 

 

Podpis rodziców/opiekunów  prawnych ……………..………………………………… 

 

 

 

 

III Regulamin Uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami Półkolonii – Lato w Akcji 2020 są dzieci ze szkół podstawowych, których rodzice/opiekunowie 

prawni wypełnili Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz zapoznali się i zaakceptowali Regulamin 

Uczestnictwa, zwany dalej „Regulaminem”. 

2. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest stosować się do poleceń nauczycieli MDK nr 1, Regulaminu,  

Kontraktu oraz zasad obowiązujących w innych obiektach. 

3. Uczestnicy do placówki są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników do/z MDK nr 1 mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min. 2 
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m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów. 

6. W grupie może przebywać do 12 uczestników. 

7. Rodzice odbierają dzieci w budynkach C, D i E ze względów bezpieczeństwa i zachowania odpowiedniej ilości 

osób w holu wchodzą rotacyjnie, a dzieci są wypuszczane pojedynczo. 

8. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami uczestnika. Rodzic/opiekun 

zobowiązany jest do odbierania telefonów z placówki podczas przebywania w niej dzieci. 

9. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane, w oddzielnym 

pomieszczeniu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od opiekuna i będzie oczekiwać na niezwłoczne odebranie 

przez opiekuna/rodzica. 

10. Rodzic/opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko zobowiązany jest do podpisania listy przybycia i 

wyjścia dziecka do/z placówki. 

11. Podczas półkolonii zabrania się samowolnego opuszczania terenu MDK. Wszystkie wyjścia poza teren MDK 

odbywają się w sposób zorganizowany i pod opieką nauczyciela zgodnie z wytycznymi GIS MZ MEN z dnia 

29.05.2020. Uczestnicy półkolonii poruszają się zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń nauczyciela. 

Zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. 

12. Do sal należy wchodzić razem z nauczycielem i przebywać w nich w jego obecności. 

13. Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu, własnemu mieniu i innych uczestników.  

14. Zabrania się uczestniczenia w półkoloniach w przypadku infekcji, choroby zakaźnej lub innych dolegliwości, 

które mogą mieć wpływ na pozostałych  uczestników. 

15. Wszyscy uczestnicy półkolonii są zobligowani do:  

- dbałości o porządek i czystość w pracowniach, innych pomieszczeniach budynku oraz terenu MDK, 

- szanowania rzeczy własnych i kolegów, 

oraz  do dbałości o narzędzia i materiały, wyposażenia sal i obiektu MDK. 

16. Rodzice/opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność w tym finansową za skutki szkód osobowych  

 i materialnych powstałych z winy uczestnika półkolonii. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz wartościowe uczestnika półkolonii. 

18. Organizator przewiduje dla uczestników półkolonii drobny poczęstunek. 

19.   Podczas zajęć na terenie MDK wymagane jest obuwie zmienne ( nie skarpety), a podczas wyjść poza teren 

MDK ubiór  dostosowany do warunków atmosferycznych + maseczka ochronna. 

20.   Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do informowania nauczyciela o ewentualnym złym samopoczuciu. 

21.  Dzieci powinny być zabezpieczone przez rodziców (opiekunów) w środki na chorobę lokomocyjną. Nauczyciele 

nie mogą podawać uczestnikom półkolonii żadnych leków! 

22.  Organizator półkolonii zwraca uwagę rodziców/opiekunów na konieczność punktualnego przyprowadzania i 

odbierania dzieci. 

23. W sytuacji choroby uczestnika półkolonii, w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów wypoczynku rodzic lub 

opiekun zobligowany jest do powiadomienia organizatora, najpóźniej w dniu rozpoczęcia danego turnusu 

półkolonii (godziny poranne). W przypadku gdy nie będzie chętnego uczestnika na dany turnus z listy 

rezerwowej, zwrot kosztów będzie niepełny (ok. 50 %) z uwagi na wcześniejsze, poniesione przez Organizatora 

koszty (zakup gadżetów, rezerwacje itp.).  

24.  Za pojedyncze nieobecności w trakcie trwania turnusu Organizator nie zwraca pieniędzy. 

25. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) opublikowana jest na 

stronie www.mdk1.pl w zakładce „Klauzula informacyjna RODO”. 

 

IV Oświadczenie rodzica/opiekuna – przetwarzanie danych osobowych 

 

http://www.mdk1.pl/
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 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celach: uczestnictwa w 

półkoloniach oraz zadań statutowych Organizatora. 

 

 

    Podpis rodziców/opiekunów  prawnych ………………..………………………………… 

 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, na potrzeby realizacji zadań statutowych, w tym w celach 

informacyjnych i promocji działalności. Wizerunek uczestnika półkolonii może być użyty do różnego rodzaju 

form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 

osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą 

być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach, o których 

wyżej mowa. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 

Internecie, w tym na stronach www.mdk1.pl, portalu społecznościowym Facebook oraz zamieszczenie w 

materiałach promocyjnych i informacyjnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, 

czasowo ani terytorialnie. Wizerunek uczestnika nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub 

naruszać w inny sposób dóbr osobistych uczestnika. 

 

 

 

    Podpis rodziców/opiekunów  prawnych ...……………………………………………… 

 

 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Półkoloniach Lato w Akcji 2020 oświadczając jednocześnie, 

iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa, w tym także zdrowotnych. 

 Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość wskazanych powyżej danych oraz akceptuję 

Regulamin uczestnictwa w Półkoloniach Lato w Akcji 2020 organizowanych przez Młodzieżowy Dom 

Kultury Nr 1 w Poznaniu. 

 

 

 

………………………………………………….           ………………………………………………………. 

 

(data oraz czytelny podpis rodziców/opiekunów  prawnych) 

 

 

 

…………………………………………………. 

 (czytelny podpis uczestnika półkolonii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdk1.pl/


Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 

 

4 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy: 

 

Kto jest administratorem 
danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, w tym w zakresie 
wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą przy ulicy 
Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań. 

Z kim można się 
kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych 

osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo 
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.  
 
Kontakt: iod2_oswiata@um.poznan.pl 

W jakim celu i na jakiej 
podstawie będą 

przetwarzane dane 
osobowe? 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora  
w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach 
w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a 
RODO) 

Przez jaki okres będą 
przechowywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, 
dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody. Ze 
względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe. 

Komu mogą być 
przekazywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom 
systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów 
informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, 
odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową 
oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. 

Jakie prawa przysługują w 
związku z ochroną danych 

osobowych? 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Ponadto posiadają Państwo prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych osobowych: 

 gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, 

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 
Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Czy dane osobowe są 
przekazywane poza EOG? 

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Czy dane osobowe 
wykorzystuje się do 

profilowania? 
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

Czy podawanie danych 
osobowych jest konieczne? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
 

mailto:iod2_oswiata@um.poznan.pl

