
 

Regulamin 

wakacyjnych warsztatów w ramach „Wakacji moc! wakacji czas!” 

organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno 

 

I. Organizatorzy 

1. Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku, 99-300 Kutno, Leszczynek 49a. 

2. Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku, 99-300 

Kutno, Leszczynek 49a. 

II. Cele. 

1. Rozwój dziecięcych zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie posiadanych umie-

jętności. 

2. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 

3. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury. 

III. Informacje o zajęciach i zasadach udziału 

1. W ramach „Wakacji moc! Wakacji czas!” odbędą się następujące warsztaty: 

• 19 lipca 2021 r. w godz. od 10:00 do 14:00 – Mam przyjaciela strażaka 

• 21 lipca 2021 r. w godz. od 10:00 do 14:00 – Magia teatru 

• 23 lipca 2021 r. w godz. od 10:00 do 14:00 – Morskie opowieści 

• 26 lipca 2021 r. w godz. od 10:00 do 14:00 – Dzień z historią w tle 

• 28 lipca 2021 r. w godz. od 10:00 do 14:00 – Sportowe przygody 

• 30 lipca 2021 r. w godz. od 10:00 do 14:00 – W krainie słodyczy 

2. Szczegółowy harmonogram warsztatów stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

3. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 6-11 lat. 

 

4. Zapisy: 

• Zapisy na warsztaty przyjmowane są  telefonicznie pod numerem 24 363 48 45 

w okresie od 5 do  9 lipca 2021 r. w godzinach od 8:00 do 16:00. 



 

• Liczba miejsc jest ograniczona. Każdego dnia w warsztatach może wziąć udział 

10 osób. O przyjęciu decyduje pierwszeństwo zgłoszenia 

• Opłata za każdy dzień warsztatów wynosi 15,00 zł i płatna jest przelewem na 

rachunek bankowy Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku nr  

16 9021 0008 2001 0000 0983 0001 najpóźniej w terminie do dnia poprzedza-

jącego dzień poszczególnych warsztatów. W tytule wpłaty, należy podać imię  

i nazwisko dziecka oraz nazwę warsztatów. 

• Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną poinformowane telefonicznie. 

• Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja regulaminu, przestrze-

ganie zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania oraz złożenie odpowied-

niej kompletnej dokumentacji- karta zgłoszenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do 

regulaminu), oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

(wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu). 

• Dojazd uczestników odbywa się na koszt własny. 

 

5. Przebieg warsztatów: 

• Podczas warsztatów uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. 

• Rodzic/opiekun uczestnika musi odebrać uczestnika lub złożyć oświadczenie                 

o jego samodzielnym powrocie w momencie składania karty zgłoszenia (w przy-

padku samodzielnego powrotu dziecka wzór stanowi załącznik nr 5 do regula-

minu, w przypadku odebrania dziecka przez osobę upoważnioną wzór stanowi 

załącznik nr 6 do regulaminu). 

• Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń instruktora w zakresie wy-

konywanych prac, zachowania i zasad bezpieczeństwa. 

• Rodzic/opiekun ma obowiązek nie przyprowadzania dziecka na warsztaty                           

w momencie złego samopoczucia czy w przypadku innych dolegliwości- zwłasz-

cza związanych z COVID – 19. 



 

• Uczestnik ma obowiązek poinformować Instruktora niezwłocznie o kontuzjach 

powstałych w czasie warsztatów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności                              

za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 

• Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone                

przez uczestnika w mieniu Organizatora. 

• Warsztaty prowadzone będą w grupie przy zachowaniu bezpiecznego dystansu 

społecznego między uczestnikami tj. 1,5 m. Uczestnicy warsztatów dla swojego 

bezpieczeństwa powinni zasłaniać usta i nos maseczkami ochronnymi w trakcie 

zajęć w pomieszczeniach. 

• Warsztaty odbywają się na powietrzu. 

• Uczestnik podczas warsztatów przebywa tylko w miejscu do tego przeznaczo-

nym. Nie może samodzielnie poruszać się po terenie miejsca, gdzie odbywają się 

warsztaty.  

• Podczas warsztatów ważne jest dbanie o dystans społeczny oraz przestrzeganie 

warunków higieny i dezynfekcji wynikających z epidemii.   

 

6. POSTANOWIENIE DODATKOWE 

• Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.ckgk.pl 

• Wszelkie niejasności dotyczące regulaminu rozstrzyga organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckgk.pl/


 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW 

 

19. 07. 2021 r. 
 

1. Rozpoczęcie warsztatów, przekazanie istotnych informacji, sprawy organizacyjne. 

2. Zajęcia ruchowe na powietrzu. 

3. Przybliżenie zawodu strażaka., spotkanie ze strażakami z OSP Leszczynek. 

4. Zajęcia plastyczne. 

5. Spotkanie w bibliotece. 

21. 07. 2021 r. 

 
1. Rozpoczęcie warsztatów, przekazanie istotnych informacji, sprawy organizacyjne. 

2. Zajęcia ruchowe na powietrzu. 

3. Warsztaty teatralne. 

4. Zajęcia plastyczne. 

5. Spotkanie w bibliotece. 

 

23. 07. 2021 r. 

 
1. Rozpoczęcie warsztatów, przekazanie istotnych informacji, sprawy organizacyjne. 

2. Zajęcia ruchowe na powietrzu. 

3. Zajęcia plastyczne. 

4. Zabawy z muzyką. 

5. Spotkanie w bibliotece. 



 

26. 07. 2021 r. 

 
1. Rozpoczęcie warsztatów, przekazanie istotnych informacji, sprawy organizacyjne. 

2. Zajęcia ruchowe na powietrzu – gra terenowa „Dzieje Leszczynka”. 

3. Spotkanie z historią. 

4. Zajęcia łucznicze. 

28. 07. 2021 r. 

 
1. Rozpoczęcie warsztatów, przekazanie istotnych informacji, sprawy organizacyjne. 

2. Gry i zabawy sportowe. 

3. Tor przeszkód. 

4. Podstawy samoobrony. 

30. 07. 2021 r. 

 
1. Rozpoczęcie warsztatów, przekazanie istotnych informacji, sprawy organizacyjne. 

2. Zajęcia ruchowe na powietrzu. 

3. Warsztaty teatralne. 

4. Zajęcia plastyczne. 

5. Warsztaty robienia lizaków. 

6. Spotkanie w bibliotece. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Zgoda na udział dziecka w warsztatach   

organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno 

 
..........................................................................................  

..........................................................................................  

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego  

oraz dane kontaktowe- adres zamieszkania i numer telefonu)  

 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko 

dziecka) ..……………………………………………wiek…………adres……………………

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

w warsztatach organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno, które odbędą się  

w dniu ……………….  

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe oraz że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało 

kontaktu z osobą zarażoną COVID-19, przebywającą w kwarantannie lub izolacji.                                   

W przypadku objawów chorobowych nie przyślę dziecka na zajęcia warsztatowe i zawiadomię 

telefonicznie o tym fakcie Centrum Kultury Gminy Kutno.    

 Zapoznałem/łam się i akceptuję Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące na terenie 

Centrum Kultury Gminy Kutno podczas epidemii COVID-19.    

 Jestem świadomy/a możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich 

domowników, instruktora i innych dzieci w trakcie Zajęć. Jestem świadomy/a, że podanie 

nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć                                

oraz pracowników CKGK wraz z ich rodzinami.     

 Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie CKGK nie będę 

wnosić skarg, zażaleń i pretensji, będąc całkowicie świadomy/a zagrożenia 

epidemiologicznego w kraju.        

 Zobowiązuję się do systematycznego przypominania dziecku podstawowych zasad 



 

higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu lub kasłaniu). 

Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od instruktora.  

 Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących zdrowia 

mego dziecka oraz w innych sytuacjach nietypowych, przez prowadzącego zajęcia.  

Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca 

odbywania warsztatów.  

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko                           

oraz nieprzestrzeganie przez nie Regulaminu warsztatów.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem warsztatów. Regulamin dostępny 

jest na stronie www.ckgk.pl 

.............................................................................  

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 będąc rodzicem/opiekunem prawnym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oso-

bowych, w tym wizerunku……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko dziecka 

przez Administratora Danych Osobowych Centrum Kultury Gminy Kutno z siedzibą  

w Leszczynku w celu: 

➢ udziału w zajęciach warsztatowych organizowanych przez CKGK tak/nie* 

oraz zamieszczanie ich: 

• na stronach internetowych Organizatorów………………… tak/nie* 

• w gablocie informacyjnej .………………………………….tak/nie* 

• w prasie……………………………………………………..tak/nie* 

• lokalnych portalach informacyjnych ……………………….tak/nie* 

• w mediach społecznościowych Organizatorów 

− Facebook …………………………………tak/nie* 

 

 

…………………………………………… 

       Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 4 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego 

dziecka………………………………………………….. w dniu ………………………… r. 

z warsztatów odbywających się w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku.  

Biorę całkowitą odpowiedzialność za moje dziecko. W przypadku jakiegokolwiek 

zdarzenia nie będę wszczynać roszczeń do Organizatora. 

 

 

.............................................................................  

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Oświadczenie wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku, gdy nie odbierze osobiście 

swojego dziecka z warsztatów. 



 

 

Załącznik nr 5 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę, aby dziecko…………………………………………………………  

w dniu ………………………. r. z warsztatów odbywających się w Centrum Kultury 

Gminy Kutno w Leszczynku odebrała osoba przeze mnie upoważniona.  

Biorę całkowitą odpowiedzialność za moje dziecko. W przypadku jakiegokolwiek 

zdarzenia nie będę wszczynać roszczeń do Organizatora. 

 

 

Upoważniam (imię i nazwisko osoby odbierającej 

dziecko)……………………………………………………………………………………...

(dane kontaktowe tej osoby: numer tel., adres zamieszkania 

oraz ……………………………………………………………………………... do odbioru 

mojego dziecka………………………………………………………………......................... 

z warsztatów odbywających się w dniu ………………………. r. w Centrum Kultury 

Gminy Kutno w Leszczynku. 

 

 

 

 

.............................................................................  

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO 

 

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

2016r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/a  i dziecka jest Centrum Kultury Gminy 

Kutno (99-300 Kutno, Leszczynek 49a, tel. 24 363 48 45). 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury Gminy Kutno można kontaktować 

się drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail iod@ckgk.pl . 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a, art. 8 ust. 1. RODO  w celu 

organizacji, promocji warsztatów w ramach „Wakacji moc! Wakacji czas!”. 

4. Dane uczestników warsztatów będą przechowywane przez okres realizacji  

i promocji wydarzenia oraz przez okres wynikający z obowiązku sprawozdawczego  

i archiwizacji dokumentów. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców, 

jeżeli wynika to z przepisów prawa bądź Administrator przekazał je podmiotowi, który 

w jego imieniu realizuje przetwarzanie na podstawie zawartej z nim umowy 

powierzenia danych. 

6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

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

w formie profilowania. 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do 

jej wycofania. 

9. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

………………………………………… 

data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


