
REGULAMIN UCZESTNICTWA  
W ZAJĘCIACH EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYCH  

ORGANIZOWANYCH W RAMACH OFERTY WAKACYJNEJ 2022 
 
 

§1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin dotyczący zajęć edukacyjno-artystycznych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, zwany dalej GOK oraz Organizatorem, w budynkach: GOK w Suszcu, 
Remizo-Świetlic w Mizerowie, Kryrach i Rudziczce oraz na terenach zielonych przy Szkołach Podstawowych  
w Kryrach, Kobielicach i Radostowicach, w ramach oferty „Wakacje 2022”. 

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

3. Każda osoba, która chce skorzystać z zajęć, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. 
4. Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach, są zobowiązane do bezzwłocznego stosowania się do poleceń  

i zaleceń Organizatora. 
 

§2 
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

 
1. Zapisy na zajęcia prowadzone są elektronicznie na platformie StrefaZajec.pl, z wyjątkiem zajęć „gry i zabawy 

podwórkowe”, na które zapisy nie obowiązują.  
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). W przypadku osób 
niepełnoletnich kartę wypełnia rodzic bądź opiekun prawny. Brak wypełnienia któregokolwiek z dokumentów 
skutkuje odmową udziału w zajęciach. Wzór karty dostępny jest na stronie www.kulturasuszec.pl. 

3. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do sekretariatu GOK, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawiona przez uczestników zajęć  

na terenie GOK. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z zajęć do domu. 

 

 
§3 

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 
 

1. Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia zajęć najpóźniej na 2 dni przed ich rozpoczęciem (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  w terminie skutkuje brakiem 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. 

 

 

 

 

http://www.kulturasuszec.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych organizowanych w ramach oferty 
wakacyjnej 2022 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI  

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE 
„WAKACJE z GOK-iem” 

(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: 

ADRES  

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 2022 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 

 

 
 

Kontakt: julia@kulturasuszec.pl lub 32 212 44 91 wew. 23. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. 
 

 
 

Informacja o ochronie danych osobowych: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że: 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22. 

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt listowny na adres administratora lub e-mail: iodo@kulturasuszec.pl. 
- Celem przetwarzania danych jest udział w zajęciach edukacyjno-artystycznych „Wakacje 2022”. 
- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w zajęciach, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów 

archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie organizacji zajęć, jak i dokonywania 

rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze. 
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 
 - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania zajęć. Konsekwencją niepodania danych będzie 

brak możliwości udziału w zajęciach. 

 

mailto:iodo@kulturasuszec.pl

