
 
REGULAMIN ZIMY w mieście 2020 

1. Punkt dziennego pobytu dziecka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 
8.00 – 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do punktu 
dziennego pobytu najpóźniej do godz. 8.15 i odbioru dziecka w godzinach pracy 
punktu. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową 
przyjęcia dziecka do punktu dziennego pobytu. 

3. Warunki uczestniczenia dziecka w półkolonii: 

 prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,  

 złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika, 

 uiszczenie opłaty w wysokości 290 zł ( za 5 dni). Płatność do 
29.01.2020 roku ( w razie braku płatności skreślamy z listy zapisanych 
osób). 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń internetowych. 
4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka rodzic jest zobowiązany do 

pokrycia dziennego kosztu półkolonii w wysokości 50 zł za dzień. 
5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka 

suchego prowiantu i napoju przygotowanego w domu. 
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, 

nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i przewidzianych 
zajęć. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego 
zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. 
Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału  
w zajęciach.  

8. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą 
rodzice/ opiekunowie prawni. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.  
 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia nr 679/2016 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/ Pani podopiecznych jest 
Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce przy Al. Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka. 

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pana/ Pani podopiecznych będą przetwarzane na 

podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO „przepis prawa”) w celu organizacji i realizacji 

ZIMA W MIEŚCIE 2020 w MOK. 

3. W przypadku, pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych 

osobowych przez MOK oraz przysługujących Państwu uprawnień, możecie się 

Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając pytanie na 

adres email: iod@mok.kobylka.pl lub pisemnie na adres MOK. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu lata w mieście. 

5. Podanie danych jest dobrowolne lecz bez ich podania nie jest możliwy udział  w ZIMA 

W MIEŚCIE 2020 w MOK. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych),  prawo dostępu do danych osobowych, prawo do 

uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania ich sprostowania (poprawiania), 

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do żądania 

usunięcia danych osobowych. Prawa te możecie państwo realizować na zasadach 

określonych w Art. 15-21 RODO. 

 

UWAGA! Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce RODO. 
 
 
 
……………………………….  ……….…………………………………………………... 
(Data)                          (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 


