
Regulamin uczestnictwa w zajęciach/kołach zainteresowań 
organizowanych od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 

przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie

1. Udział dzieci/młodzieży w zajęciach/kołach zainteresowań wymaga:
- pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych uczestnika przy jednoczesnym pokryciu kosztów 
związanych z udziałem uczestnika.
- braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach/kołach zainteresowań
- podjęcia przez rodziców/opiekunów stosownych działań w przypadku uczestników mających problemy 
zdrowotne (właściwa dieta, zastosowanie leków – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samowolne 
przyjmowanie i posiadanie leków)
- odpowiedniego stroju do formy zajęć
- ukończenia 6 roku życia przez Uczestnika zajęć
- ukończenia 4 roku  życia przez Uczestnika zajęć rytmicznych 

2. Uczestników zajęciach/kołach zainteresowań obowiązuje:
- regularne i punktualne przychodzenie na zajęcia;
- aktywne uczestnictwo w zajęciach;
- sumienne wykonywanie poleceń Instruktora zajęć;
- troska i odpowiedzialność za powierzone mienie własne placówki;
- utrzymywanie porządku w miejscu odbywających się zajęć/kół zainteresowań;
- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.;
- zakaz spożywania środków pobudzających, napojów energetyzujących;
- zakaz nagrywania i upubliczniania, upowszechniania filmów z zajęć/kół zainteresowań;
- zakaz używania wulgaryzmów oraz innych obraźliwych słów i gestów;
- zakaz opuszczania pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody Instruktora zajęć;
    

3. W przypadku nieprzestrzegania wymienionych powyżej warunków udziału uczestnik podlega
wykluczeniu z zajęć/kół zainteresowań 
4. Miejscem odbywania się zajęć/kół zainteresowań organizowanych przez Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Cmolasie są sala widowiskowa, sala taneczna oraz sala zespołowa w 
Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie oraz sala widowiskowa i sala taneczna w Wiejskim 
Domu Kultury                   w Trzęsówce.
5. Za stwierdzone, umyślne zniszczenie sprzętu przez uczestnika odpowiedzialność materialną 
ponoszą rodzice/opiekunowie.
6. Za bezpieczną drogę na zajęcia jak i powrót do domu odpowiedzialni są 
rodzice/opiekunowie. 
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy uczestników zajęć/kół 
zainteresowań
8. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach/kołach zainteresowań należy 
niezwłocznie powiadomić Organizatora osobiście, telefonicznie 172837295 lub e-mailowo: 
sok.cmolas@o2.pl

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach/kołach zainteresowań
organizowanych od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. przez Samorządowy Ośrodek Kultury
w  Cmolasie,  warunkami  uczestnictwa  w  zajęciach  oraz,  że  zapoznałam/em  z  nim  moje
dziecko/podopiecznego.

                                                                                                    …. ………………………………
                                                                                                     data i podpis rodzica/opiekuna



Karta uczestnika zajęć/kół zainteresowań organizowanych przez Samorządowy
Ośrodek Kultury w Cmolasie od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Rodzaj zajęć: taneczne, plastyczne, szachowe, akrobatyka, dziennikarskie (przekreślić niewłaściwe)
Miejsce odbywających się zajęć: Cmolas, Trzęsówka (przekreślić niewłaściwe)
Imię i nazwisko dziecka (uczestnika zajęć/koła zainteresowań) 

……………………….………………………………………...….……………….……………………
Ukończony wiek dziecka ……………………………………….….………………………………..….
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ………………………….……………………….…….……..

………………….………………………………………………………………………….……………
Miejsce zamieszkania i numer telefonu kontaktowego do rodziców/ opiekunów 

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

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych Samorządowego  
Ośrodka Kultury w  Cmolasie (Rozporządzenie 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)*
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka do prezentacji osiągnięć 
dziecka i celów promocyjnych kultury oraz Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie*          
 Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach/kołach zainteresowań i akceptuję go*             
 
 Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na jego uczestnictwo w zajęciach*

 Otrzymałam/em informację dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych *

* zgodę/tak  proszę zaznaczyć X
                                                                                                ……………………………………
                                                                                                     data i podpis rodzica/opiekuna
 

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie
PRZY POZYSKIWANIU DANYCH OSOBOWYCH związanych z zapisem na zajęcia/ koła zainteresowań

 
Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, 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 („RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie adres: 36-105 Cmolas 212A, 
NIP 8141591964, REGON: 831373321 zwany dalej SOK.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) ewidencji uczestników zajęć (lista uczestników, lista obecności)
b) podjęcia ewentualnych działań niezbędnych do udzielenia pomocy uczestnikom zajęć (kontakt telefoniczny i adres 
zamieszkania rodziców/opiekunów)
c) promocji działalności SOK w Cmolasie i WDK w Trzęsówce.
3. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje poza obręb działalności SOK.  
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo 
wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania i udziału uczestnika w zajęciach.
9. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SOK, prosimy o przesłanie takiej informacji na 
adres: sok.cmolas@o2.pl lub telefonicznie – 17 2837295.

mailto:sok.cmolas@o2.pl

