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Regulamin warsztatów zimowych  
w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

13-24.02.2023 r. 
 

1. Organizatorem warsztatów zimowych jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu,  
ul. Szkolna 1. 

2. Uczestnikami warsztatów zimowych mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat z terenu Gminy Tłuszcz. 
3. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Wszystkie warsztaty są bezpłatne. 
5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. W przypadku 

samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.  
6. Uczestnicy mają prawo do:  

 spokojnego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich warsztatach, 

 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu.  
7. Uczestnicy mają obowiązek:  

 podporządkować się poleceniom opiekunów,  

 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  

 szanować mienie, pomoce dydaktyczne,  

 kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,  

 przestrzegać zasad poruszania się po drogach,  

 nie oddalania się bez wiedzy opiekunów od grupy, 

 nie stosowania przemocy wobec innych uczestników  oraz nie używania niecenzuralnych 
słów. 

8. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów oraz do zmian  

w niniejszym regulaminie. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych wydarzeń w przypadku nie 

zebrania minimalnej grupy uczestników. 
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników. 
12.  Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,  

niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem 
lub naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach. Organizator 
zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za 
niewykorzystaną część zajęć, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w feriach.  
 

Przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani podopiecznych biorących udział w wydarzeniach 
jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (dalej: CKSiR), ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz. 

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pana/ Pani podopiecznych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

(wyrażenia zgody) i lit. c (gdy przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów 

prawa) rozporządzenia 2016/679, w celu organizacji i realizacji warsztatów zimowych w CKSiR,  

w powiązaniu z Ustawą z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 

2018 poz. 1983) i działalnością statutową CKSiR. 

3. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez CKSiR oraz 

przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych 

wysyłając pytanie na adres email: iod.tluszcz@edukompetencje.pl 

4. Podanie danych jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na ich podanie, lecz bez ich podania nie jest możliwy 

udział w feriach zimowych organizowanych przez CKSiR. 

5. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody i usunięcia danych na etapie składania wniosku, dostępu do danych, prawo do 
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ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania. Prawa te możecie Państwo realizować na zasadach 

określonych w Art. 15-21 RODO. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. 

7. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, m.in. ubezpieczycielom i podmiotom współpracującym z CKSiR  

w ramach organizacji warsztatów, a także instytucjom upoważnionym z przepisów prawa, np. służbom 

mundurowym, podmiotom nadzorującym działanie CKSiR. 

8. W przypadku podejrzenia, że dane przetwarzane są z naruszeniem prawa, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

UWAGA! Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.cktluszcz.pl w zakładce RODO. 
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