
Regulamin uczestnictwa w „Feriach z WOK” 

§1 Zasady ogólne 
1. Organizatorem „Ferii z WOK” jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury.  
2. Odpłatność za zajęcia jest zawsze regulowana z góry za wszystkie dni deklarowane przy zapisie. 
3. Nieobecność lub rezygnacja z oferty nie upoważnia do zwrotu pieniędzy.  
4. Uczestnik „Ferii z WOK” musi mieć ukończone 7 lat – max 15 lat, posiadać ważną legitymację 
szkolną. 
 

§2 Organizacja wycieczek wyjazdowych 
1. Do przewozu uczestników są wykorzystywane tylko sprawne i dopuszczone do transportu osób 
pojazdy. 
2. Organizator może udostępnić opiekunowi/rodzicowi nr rejestracyjny pojazdu, którym będą 
podróżować dzieci w celu sprawdzenia go w serwisie https://bezpiecznyautobus.gov.pl/. 
 

§3 Obowiązki uczestników i rodziców/opiekunów 
1. Uczestników obowiązuje punktualność.  
2. Odbiór dzieci przez rodzica/opiekuna następuje o ustalonej godzinie. 
3. W przypadku, gdy powrót będzie się opóźniał, organizator poinformuje o tym rodzica/opiekuna 
wysyłając SMS najszybciej jak to będzie możliwe. 
4. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni NW, dodatkowo WOK ubezpiecza uczestników od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. 
5. Jeżeli dziecko będzie nieprzygotowane do wycieczki (ubiór, posiłek, itp.) oraz do wyjścia na 
basen (strój, ręcznik, klapki), organizator może nie dopuścić dziecka do uczestnictwa w wycieczce.   
W takim przypadku organizator nie zwraca pieniędzy. 
6. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach. 
7. Uczestnik zajęć nie powinien zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów, gdyż organizator nie 
bierze odpowiedzialności za ewentualną utratę. 
 

§4 Postanowienia końcowe 
1. Opieka obejmuje okres od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia, wg ustalonego 
programu. 
2. W trakcie trwania „Ferii z WOK” nie przewiduje się czasu wolnego. Dzieci przebywają wyłącznie 
pod nadzorem opiekunów. 
3. W przypadku zachowań agresywnych oraz wulgarnych dziecka, kierownik ma podstawę do 
usunięcia dziecka z „Ferii z WOK”, jednocześnie organizator nie zwraca pieniędzy za 
wycieczkę/zajęcia. 
4. Rodzic/opiekun ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić czytelnie druk – zgodę 
rodziców/opiekunów. Podpisanie dokumentu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany powiadomić organizatora „Ferii z WOK” o: chorobach 
przewlekłych, alergiach, chorobie lokomocyjnej, itp. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 
  



ZGODA RODZICA /OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W FERIACH Z WOK 

 

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

imię i nazwisko rodzica / opiekuna 

 

 

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

adres 

 

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

telefon 

 

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

data urodzenia dziecka           PESEL dziecka 

 

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

wiek dziecka 

 

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

nr legitymacji szkolnej 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział: 

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

imię i nazwisko dziecka 

w „FERIACH Z WOK” i w pełni akceptuję regulamin. 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby dziecko uczestniczyło w „FERIACH z WOK”. 

Inne istotne informacje, które rodzic/opiekun chce przekazać organizatorowi „Feriach z WOK” (alergie, choroby przewlekłe, itp.): 

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

• choroba lokomocyjna: TAK/NIE* 

• dziecko po „Feriach z WOK” będzie: odbierane przez opiekuna / wracało same*. 

*niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa dziecka / podopiecznego w imprezie pn. „Ferie z WOK”. 

 

data  ………………………………                                        ……….………………………………………….. 

podpis rodzica / opiekuna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@vp.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia uczestnictwa dziecka / podopiecznego na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas, jaki niezbędny będzie do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub do 

momentu odwołania zgody. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty realizujące usługi ściśle związane z organizacją imprezy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa dziecka / 

podopiecznego w imprezie. 


