
REGULAMIN UCZESTNICTWA  
W ZAJĘCIACH EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYCH  

ORGANIZOWANYCH W RAMACH OFERTY WAKACYJNEJ 2021 
 

§1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Wytyczne i zasady dotyczą zajęć edukacyjno-artystycznych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, zwany dalej GOK oraz Organizatorem, w budynku GOK w Suszcu,  
w ramach oferty „Wakacje 2021”. 

2. Poprzez zajęcia edukacyjno-artystyczne rozumie się wszelkie formy aktywności twórczej (zajęcia, warsztaty, gry 
i zabawy, zajęcia aktywizujące, wykłady, spotkania, próby zespołów śpiewaczych i chóru), prowadzonej przez 
instruktora dla określonej grupy dzieci, młodzieży bądź dorosłych. 

3. Informacja o zasadach korzystania z obiektu i uczestnictwa w zajęciach jest dostępna przy drzwiach wejściowych 
do budynku GOK, przy salach zajęciowych, na stronie internetowej GOK oraz w sekretariacie. 

4. Każda osoba, która chce skorzystać z zajęć, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. 
5. Każda osoba, chcąca wejść do budynku GOK musi być wyposażona w maseczkę. Podczas uczestnictwa  

w zajęciach korzystanie z maseczek nie jest obowiązkowe, pod warunkiem zachowania 1,5 m odległości  
od innych osób. 

6. Każda osoba, wchodząca do budynku GOK, jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy pomocy płynów 
znajdujących się na specjalnych stanowiskach przy drzwiach. 

7. Wszystkie osoby, przebywające na terenie budynku GOK i/lub biorące udział w zajęciach, są zobowiązane  
do bezzwłocznego stosowania się do poleceń i zaleceń Organizatora. 

8. Osoby, u których w ostatnich 10 dniach stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, duszności, inne 
objawy złego samopoczucia i/lub choroby, nie mogą przebywać w budynku GOK i brać udział w zajęciach. 

9. Osoby, które w ostatnich 10 dniach miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, przebywającą na kwarantannie nie 
mogą przebywać w budynku GOK i nie mogą brać udziału w zajęciach. 

10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem któregokolwiek z uczestników zajęć, rodzice/opiekunowie 
osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i danych dzieci, 
administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i/lub jego 
lokalnym oddziałom. 

11. W przypadku zaostrzenia się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, zmiany wytycznych wydanych przez Głównego 
bądź Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź inne organy administracji rządowej (zwłaszcza: Ministerstwo 
Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej) Organizator ma 
prawo do natychmiastowego całkowitego odwołania lub przełożenia zajęć na inny termin, o czym poinformuje 
rodziców/opiekunów uczestników i uczestniczek telefonicznie, e-mailem lub za pomocą swojej strony 
internetowej www.kulturasuszec.pl. 

 
§3 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 
 

1. Zapisy na zajęcia prowadzone są elektronicznie na platformie StrefaZajec.pl .  
2. Każda osoba, chcąca wziąć udział w zajęciach, zobowiązana jest do zapisów elektronicznych, a następnie 

wydrukowania i podpisania karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz oświadczenia o stanie 
zdrowia (załącznik nr 2 do regulaminu). W przypadku osób niepełnoletnich kartę i oświadczenie wypełnia rodzic 
bądź opiekun prawny. Brak wypełnienia któregokolwiek z dokumentów skutkuje odmową udziału w zajęciach. 
Wzór karty i oświadczenia dostępny jest na stronie www.kulturasuszec.pl. 

3. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do sekretariatu GOK, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć. 
4. Oświadczenie o stanie zdrowia z deklaracją, że uczestnik nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na 

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym należy złożyć przed każdymi zajęciami u prowadzącego 
zajęcia.  

5. Na zajęcia należy przybyć o wyznaczonej godzinie, aby nie tworzyć skupisk. 

http://www.kulturasuszec.pl/


6. W trakcie zajęć, w budynku GOK, nie mogą przebywać osoby oczekujące na odbiór dzieci czy inne, nie 
odbywające wcześniej umówionych spotkań. 

7. Liczba osób mogących uczestniczyć w zajęciach uzależniona jest od aktualnie obowiązujących przepisów, 
rozporządzeń i obostrzeń. 

8. Każda osoba, biorąca udział w zajęciach, ma własne stanowisko pracy lub wyznaczone miejsce (np. stolik, krzesło, 
przestrzeń na podłodze itp.), oddalone co najmniej 1,5 m od innych uczestników i uczestniczek. Zasada ta nie 
dotyczy osób zamieszkujących we wspólnych gospodarstwach domowych, które mogą pracować przy tym 
samym stanowisku. Odległość między osobami może zmieniać się zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

9. Zakazane jest wnoszenie przedmiotów, które nie są potrzebne do udziału w zajęciach,  
w przypadku osób niepełnoletnich – również telefonów komórkowych. W przypadku nagłej potrzeby kontaktu  
z dzieckiem można zadzwonić do sekretariatu GOK. 

10. Każdy uczestnik/uczestniczka może wnieść na zajęcia butelkę wody lub innego napoju podpisaną imieniem  
i nazwiskiem, którą przechowuje przy swoim stanowisku zajęć. 

11. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania okotarowania sal i sceny oraz wchodzenia na scenę bez wyraźnego 
polecenia instruktora. 

12. Osoby niepełnoletnie biorące udział w zajęciach mogą poruszać się po budynku poza wyznaczoną strefą zajęć 
tylko pod opieką instruktora/wychowawcy/innej osoby wyznaczonej przez Organizatora. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawiona przez uczestników zajęć  
na terenie GOK. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z zajęć do domu. 

 
§3 

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 
 

1.  Uczestnik zajęć zobowiązany jest do ich opłacenia najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć (poprzez płatność 
PAYu dostępna na platformie strefazajec.pl, kartą/gotówką w sekretariacie GOK lub przelewem na nr konta:  BS Żory 
Oddział w Suszcu  42 8456 1019 2001 0004 0022 0001, w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka / nazwę 
zajęć.   
2. Zachęcamy do płatności bezgotówkowych. 
3. Brak uregulowania płatności warunkuje brak możliwości uczestnictwa w zajęciach. 
4. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania paragonu po dokonaniu wpłaty za zajęcia. 
5. Nieobecność na zajęciach z przyczyny leżącej po stronie uczestnika nie wpływa na obniżenie ceny zajęć. 

 

§4 
ZASADY SANITARNO-HIGIENICZNE 

 
1. Wszyscy pracownicy oraz instruktorzy zostali poinformowani o obowiązujących normach i procedurach 

bezpieczeństwa, a w budynkach GOK zostały wywieszone przy drzwiach i przy toaletach obowiązujące instrukcje 
sanitarne dla osób korzystających z obiektów. 

2. Wszystkie zużyte środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, fartuchy, kombinezony, przyłbice itp.) należy 
wyrzucać do specjalnie oznaczonych, zamykanych pojemników, znajdujących się przy drzwiach wejściowych do 
budynku GOK. 

3. Bezpośrednio przed i po zajęciach wszyscy uczestnicy oraz instruktorzy mają obowiązek umycia rąk wodą  
z mydłem i odkażenia rąk płynem do dezynfekcji, zgodnie z instrukcją znajdującą się w toaletach. 

4. W dniach, w których z budynku GOK korzystają uczestnicy i uczestniczki zajęć, powierzchnie dotykowe oraz 
sanitariaty są odkażane co dwie godziny. 

5. Toalety dla osób biorących udział w zajęciach w budynku GOK znajdują się na parterze. W każdej toalecie może 
przebywać jednorazowo jedna osoba. 

6. Toalety wyłącznie do użytku pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Suszcu znajdują się w budynku GOK na pierwszym piętrze.  

7. Po zakończonych zajęciach każdorazowo sala, w której odbywały się zajęcia, jest wietrzona, a powierzchnie 
dotykowe, podłogi i przedmioty wykorzystywane w czasie zajęć są myte i  odkażane. 



8. W przypadku stwierdzenia oznak chorobowych u któregokolwiek z uczestników/uczestniczek półkolonii 
Organizator bezzwłocznie prowadzi taką osobę do pomieszczenia izolacyjnego, informuje Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną, a w przypadku izolacji osób niepełnoletnich – również rodziców/opiekunów. 

9. Funkcję pomieszczeń izolacyjnych, zaopatrzonych w środki do dezynfekcji, rękawiczki oraz maski jednorazowe, 
przeznaczone dla osób mających objawy chorobowe, są przypisane w budynku GOK do sali nr 41. 

10. Osoba, u której podejrzewa się chorobę, jest zobowiązana do udania się do wyznaczonego na izolatorium 
pomieszczenia i oczekiwania tam do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna. W tym czasie opiekę nad dzieckiem 
będzie pełniła osoba wyznaczona przez Organizatora. 

11. W przypadku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i/lub zachorowania na COVID-19 pomimo wszelkich 
wdrożonych środków ostrożności ze strony Organizatora, osoby korzystające z oferty GOK nie będą rościły 
żadnych praw z tego tytułu wobec organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych organizowanych w ramach oferty 
wakacyjnej 2021 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI  

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE 
„WAKACJE 2021” 

(DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH I PEŁNOLETNICH) 
 
 

W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ KARTĘ ZGŁOSZENIA MUSI WYPEŁNIĆ RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY. 
KARTA JEST WAŻNA W MOMENCIE UZUPEŁNIENIA WSZYSTKICH DANYCH ORAZ ZŁOŻENIA PODPISU. 

 

DANE UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO / PEŁNOLETNIEGO 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

DANE KONTAKTOWE: 

ULICA I NUMER DOMU  

MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY  

TELEFON KONTAKTOWY  

E-MAIL  

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich) 

IMIĘ I NAZWISKO  

TELEFON KONTAKTOWY  

E-MAIL  

 

Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka / swoje uczestnictwo w zajęciach:  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(miejsce na wpisanie wybranych zajęć)  

w terminie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych realizowanych 
w ramach oferty wakacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. 

 

…………………………….……………………………………………. 
podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego 



 

Wyrażam [  ] / nie wyrażam [  ] zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/ mojego wizerunku  
w materiałach promocyjnych (sprawozdania, informacje do prasy itp.) dotyczących Oferty przygotowanej przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Suszcu. 

                                                          …………………………….……………………………………………. 
podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego 

 

Wyrażam [  ] / nie wyrażam [  ] zgodę na przesyłanie mi informacji o działalności oraz wydarzeniach organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. 

 

          …………………………….……………………………………………. 
podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego 

 

       Informacja o ochronie danych osobowych: 

• administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, znajdujących się przy ulicy Ogrodowej 22, 43-267 
Suszec; 

• Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora lub email: iodo@kulturasuszec.pl; 
• celem przetwarzania danych jest udział w zajęciach edukacyjno-artystycznych; 
• zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w zajęciach edukacyjno-artystycznych, następnie przechowywane w archiwum przez 

okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
• przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w zajęciach edukacyjno-artystycznych. Podanie danych jest 

dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zajęciach edukacyjno-artystycznych 
 

 
 
Kontakt: aga@kulturasuszec.pl lub 32 212 44 91 wew. 21. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych organizowanych w ramach oferty 
wakacyjnej 2021 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA1 
 

 
Oświadczam, że moje dziecko/mój podopieczny ……………………………………………………………………… (imię i nazwisko), 

zamieszkały/-a w …………………………………………………………………………………………………… (adres zamieszkania),  

tel. kontaktowy: …………………………………………: 

 
1. W ciągu ostatnich 10 dni nie miało kontaktu z osobą: chorą, zarażoną, pozostającą  

w izolacji lub na kwarantannie, wracającą z zagranicy, wykazującą oznaki chorobowe w związku  
z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. 
 

2. W ciągu ostatnich 10 dni nie miało oznak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2: podwyższonej temperatury, 
duszności, kaszlu, bóli mięśni i stawów. 

 
 
 
 
 
  
…………………………………………………                                             ………………………………………………… 
miejscowość i data                              podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Oświadczenie należy składać codziennie przed wejściem do budynku GOK. 


