
 

 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH 2020 Z CKSIT 
 
Opiekunowie podczas zajęć dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom bezpieczne 
warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz 
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 
 
1. Organizatorem Zajęć Wakacyjnych jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie. 
2. Zajęcia Wakacyjne są przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 13 roku życia. 
3. Zajęcia będą odbywały się w 4 terminach: I termin: 6, 7, 9, 10 lipca, II termin: 13, 14, 16, 17 
lipca, III termin 20, 21, 23, 24 lipca, IV termin: 27, 28, 30, 31 lipca, według harmonogramu 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
4. Dziecko może brać udział w zajęciach wyłącznie w jednym z wybranych terminów. Liczba 
dzieci mogących brać udział w zajęciach w jednym terminie wynosi 25. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
5. Nieobecność dziecka podczas zajęć nie oznacza zwrotu części kosztów. 
6. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry opiekuńczno-wychowawczej 
w wymienionych wyżej dniach, w godzinach od 8.00 do 15.00. 
7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do CKSiT i z powrotem. 
8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzice są zobowiązani podpisać 
oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
9. Uczestnicy zajęć mają prawo do: 
- spokojnego wypoczynku, 
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas 
zajęć. 
10. Uczestnicy zajęć mają obowiązek: 
- podporządkować się poleceniom wychowawców, 
- przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
- przestrzegać regulaminu zajęć wakacyjnych, 
- brać udział w realizacji programu, 
- szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 
odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie), 
- przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 
- informować opiekunów o dolegliwościach i wszystkich problemach mających wpływ na 
bezpieczeństwo wycieczki. 
11. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: 
- zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust, 
- dokonać wpłaty za zajęcia w wysokości 80 zł (za całość zajęć w wybranym terminie) gotówką, 
najpóźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu, 
- dołączyć do karty zgłoszeń ksero szczepień z Książeczki Zdrowia dziecka, 
12. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do aktywności 
przewidzianych w danym dniu: zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz  w 
pomieszczeniu, stroju kąpielowego i ręcznika (w przypadku wyjazdu na basen). 
13. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niewykonywanie ich poleceń i nieprzestrzeganie 
regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału 
w zajęciach (bez możliwości zwrotu opłaty). 
14. Organizator zapewnia uczestnikom wodę i 1 ciepły posiłek dziennie. Za dodatkowe 
wyżywienie odpowiadają rodzice. 



15. Rodzice, którzy zdecydują się zapisać dziecko na zajęcia proszeni są o wypełnienie Karty 
zgłoszenia dziecka, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
16. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za 
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do 
tego, aby nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, niekoniecznych do 
udziału w zajęciach. 
17. Opiekun przed rozpoczęciem każdego dnia zajęć dokona pomiaru temperatury ciała dziecka. 
Temperatura 37,0° C i wyższa uniemożliwia udział dziecka w zajęciach. 
18. Na zajęcia dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe. Rodzic/opiekun 
przyprowadzając dziecko zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi 
rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 2 metry oraz do noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta. 
19. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe. 
20. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie 
wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia. 
21. Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu od organizatorów na numer 
podany w Karcie zgłoszeń. W razie braku kontaktu z rodzicami, w przypadku wystąpienia u 
dziecka niepokojących objawów (gorączka, osłabienie, suchy kaszel) organizator powiadamia 
Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych kroków. 
 

Kontakt do Organizatora: 14 613-20-35



Załącznik nr 1 do Regulaminu zajęć wakacyjnych z CKSiT 
 

ZBIÓRKA CODZIENNIE O GODZINIE 8:00 W CKSiT W ŻEGOCINIE. 

PONIEDZIAŁEK: 8:00 – 15:00  

– spotkanie organizacyjne, zapoznanie uczestników zajęć z Regulaminem 

– wymarsz do źródełka wody mineralnej Zuber w Żegocinie 

– powrót do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie 

– ciepły posiłek w postaci pizzy 

– profesjonalne warsztaty chemiczne (Chemical World Kraków) / pobyt na placu zabaw Nivea w 

Żegocinie 

– odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych 

 

WTOREK: 8:00 – 15:00 

– seans w Kinie za Rogiem „Żegotka” / zajęcia plastyczne * 

– pobyt nad zalewem w Łapanowie  

– posiłek w postaci spaghetti przygotowanych przez KGW Łąkta Górna 

– zabawa integracyjna dla uczestników zajęć 

– odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych 

 

CZWARTEK: 8:00 – 15:00 

– zbiórka na parkingu pod Restauracją Hexe i wyjazd do Bochni 

– Pobyt w Stadninie koni w Bochni 

– grill i pieczenie kiełbasek 

– zwiedzanie Tężni Solankowej w Bochni 

– czas wolny w Parku Rodzinnym „Uzbornia” w Bochni 

– powrót do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie 

– odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych 

 

PIĄTEK: 8:00 – 15:00 

– zbiórka na parkingu pod Restauracją Hexe i wyjazd do Nowego Wiśnicza 

– Zwiedzanie z przewodnikiem zamku w Nowym Wiśniczu 

– przyjazd na basen odkryty w Łąkcie Górnej 

– zabawy w wodzie, mecz w siatkówkę plażową, konkursy z nagrodami na basenie w Łąkcie Górnej 

– powrót do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie 

– ciepły posiłek w postaci pierogów z owocami przygotowanych przez KGW Łąkta Górna 

– odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych 

 

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć w związku z ewentualnymi 

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przeprowadzenie zajęć na otwartym powietrzu.  

O każdej zmianie rodzice zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani. 

 

 

* ze względów bezpieczeństwa, w sali kinowej może przebywać jednocześnie maksymalnie połowa 

dozwolonych osób, dlatego dzieci zostaną podzielone na 2 grupy, z których jedna będzie oglądać film,  

a druga w tym czasie uczestniczyć w zajęciach plastycznych, a następnie na odwrót. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu zajęć wakacyjnych z CKSiT 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

z zajęć wakacyjnych organizowanych przez CKSiT w Żegocinie do domu oraz biorę za nie pełną 

odpowiedzialność w czasie powrotu. 

 

Dotyczy zajęć w terminie nr .…….,  w dniach: …………………….. lipca 2020. 

 

 

………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Załącznik nr 3 do Regulaminu zajęć wakacyjnych z CKSiT 

 

Karta zgłoszenia dziecka na Zajęcia Wakacyjne organizowane przez CKSiT 

 

Zgłaszam udział mojego dziecka w zajęciach w terminie …......................…………  

Dane dziecka  

1. Imiona i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………….  

2. Data urodzenia dziecka: …………………………   wiek dziecka: ………..…………………  

3. PESEL dziecka: ……………………………………………………………….. 

4. Imiona i nazwisko matki: ………………………………………………………………  

5. Imiona i nazwisko ojca: …………………………………………………………….  

6. Dokładny adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………………………….  

7. Dokładny adres zamieszkania rodziców (jeśli jest inny niż adres dziecka): 

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

8. Tel. kom ojca: ……………………………………….. tel. kom. matki: …………………………………………………. 

9. Adres e-mail rodzica: ………………………………………………………………………….  

10. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z zajęć (proszę określić pokrewieństwo) 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………….  

11. Informacje i uwagi dotyczące dziecka (np. zdrowotne, żywieniowe, czy jest uczulony, czy przyjmuje 

leki, inne) 

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

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

12. Czy dziecko może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań lekarskich do 

ćwiczeń ruchowych ….............................................................................  

 
Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu 
właściwej opieki.  

Oświadczam, iż szczegółowo zapoznałem się z Regulaminem Zajęć Wakacyjnych z CKSiT i akceptuję jego warunki. 
 

 

 

Data…………………… Podpis rodzica/opiekuna………………………………………………… 



 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach uczestnictwa w Zajęciach Wakacyjnych 

zorganizowanych przez CKSiT w Żegocinie. 

OCHRONA WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie wizerunku 

mojego dziecka utrwalonego podczas Zajęć Wakacyjnych zorganizowanych przez CKSiT  

w Żegocinie na stronie CKSiT, instytucji współpracujących w celu promocji CKSiT i gminy Żegocina. 

Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez CKSiT w 

Żegocinie. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie, 

32-731 Żegocina378, tel. 14 6132035, e-mail:cksit@zegocina.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.zegocina@rewolt.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Zajęciach Wakacyjnych zorganizowanych 

przez CKSiT w Żegocinie. 

 

Data…………………… Podpis rodzica/opiekuna………………………………………………… 


