REGULAMIN „ZIMY W MIEŚCIE 2019”
zorganizowanej
w Szkole Podstawowej nr 6
im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie
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Organizatorem „Zimy w mieście” jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
w Pruszkowie ul Lipowa 31.
„Zima w mieście” zorganizowana jest w czasie ferii zimowych (28.01.– 08.02.2019r.)
w godzinach 8:00 - 17:00.
Uczestnictwo w „Zimie w mieście” jest dobrowolne.
Uczestnikami „Zimy w mieście” mogą być uczniowie klas 1 - 8 Szkoły Podstawowej nr 1,
Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Pruszkowie, którzy zgłosili chęć
uczestnictwa poprzez złożenie do 19.12.2018r. Deklaracji uczestnictwa.
Warunkiem uczestnictwa w „Zimie w mieście”
jest złożenie Karty kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku, Oświadczenia rodziców dotyczącego odbioru dzieci, oraz
dokonanie wpłaty w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 Pruszków ul. Lipowa 31
w nieprzekraczalnym terminie do 18. 01.2019r..
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, rodzice pokrywają koszt - obiadów, wycieczek,
biletów wstępu, biletów do kina, dojazdów autokarem, pomocy do zajęć i inne.
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, Oświadczenie rodziców dotyczące odbioru
dziecka, Regulamin „Zimy w mieście 2019” można pobrać z sekretariatu szkół lub
ze strony internetowej: www.sp6.pruszkow.pl
Po rozpoczęciu „Zimy w mieście” możliwy jest tylko zwrot kosztów pobytu związanych z
wyżywieniem, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do sekretariatu Szkoły Podstawowej
nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie ul Lipowa 31.
Zgłoszenia dokonujemy w poniedziałek 28 stycznia 2019 lub w poniedziałek 4 lutego 2019
r., do godziny 9:00 danego dnia. Koszty będą zwracane za cały tydzień.
W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminie lub nieobecności dziecka
w trakcie trwania „Zimy w mieście” koszty obiadu nie będą zwracane.
Pozostałe koszty obejmujące wycieczki, bilety wstępu, bilety do kina, dojazdy autokarem,
pomoce do zajęć i inne nie będą zwracane.
Organizator „Zimy w mieście” zapewnia opiekunów z odpowiednim przygotowaniem
pedagogicznym oraz pielęgniarkę szkolną.
Każdy uczestnik będzie przypisany do określonej grupy.
Informacja o harmonogramie „Zimy w mieście”, porach wydawania obiadów będą
udostępnione na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń.
Program „Zimy w mieście”, będzie dostępny na tablicy ogłoszeń, obejmuje on między
innymi: zajęcia ruchowe - gry i zabawy w sali gimnastycznej, zajęcia plastyczne, zajęcia
komputerowe, zajęcia muzyczne, konkursy, zawody, wycieczki, dyskoteki, wyjścia ( np.:
basen i inne)
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zajęć ze względów
np.
pogodowych, organizacyjnych.
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Rezygnacja z uczestnictwa w „Zimie w mieście” musi być złożona w formie pisemnej w
sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 Pruszków ul. Lipowa 31 przez rodzica lub opiekuna
prawnego przed rozpoczęciem „Zimy w mieście” do dnia 25.01.2018 r.
Po rezygnacji organizator dokona zwrotu uiszczonej kwoty.
Organizator wypoczynku nie ponosi odpowiedzialności materialnej lub finansowej
za rzeczy wartościowe, biżuterię, telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, pieniądze
przyniesione przez uczestnika „Zimy w mieście”.
Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną i finansową
za szkody wyrządzone przez ich podopiecznych w czasie trwania „Zimy w mieście”.
Uczestnik„Zimy w mieście” ma prawo do:
1) brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w nich,
2) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu,
3) bezpośredniego zwracania się w spawach osobistych do wychowawcy grupy.
Uczestnik zobowiązany jest do :
1)
przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i podczas wycieczek,
2)
stosowania się do poleceń wychowawców
3)
zachowania się w sposób nieutrudniający innym udziału w zajęciach
4)
nieoddalania się od grupy bez wiedzy opiekuna,
5)
przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i podczas wycieczek,
6)
kulturalnego zachowania się w stołówce,
7)
dbania o sprzęt sportowy,
8)
przestrzegania regulaminów określających zasady korzystania z sali
gimnastycznej, sali komputerowej, świetlicy i zasad obowiązujących w czasie
trwania zajęć tj. poruszania się po drogach, w wodzie.
Rodzic lub opiekun prawny zgłaszając dziecko na „Zimę w mieście” wyraża zgodę
na uczestniczenie dziecka we wszystkich formach wypoczynku, jeśli nie występuje żadne
przeciwskazania zawarte w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
Rodzic lub opiekun prawny zgłaszając dziecko na „Zimę w mieście” akceptuje niniejszy
Regulamin.

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów uczestników wypoczynku „Zima w mieście
2019":
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej L 119, informuję, iż:
1) Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Szkoła
Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza, z siedzibą przy ul. Lipowa31
w Pruszkowie reprezentowana przez Dyrektora szkoły. Kontakt tel: 227587944, adres e-mail: sp6pruszkow@op.pl
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl

3) Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań ustawowych
i statutowych organizatora wypoczynku wynikających z uregulowań prawnych.
4) Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej .
5) Okres przetwarzania danych: dane ucznia (oraz dane jego prawnych opiekunów
prawnych) przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych podanych
Administratorowi oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skarg i do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań
statutowych organizatora wypoczynku „Zima w mieście 2019".
8) Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą jedynie instytucje upoważnione
z mocy prawa.
9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
im. Henryka Sienkiewicza
Anna Tybora

