REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH I WARSZTATACH
WAKACYJNYCH „HALO WAKACJE 2022”
§ 1.
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem zajęć i warsztatów, zwanymi dalej „zajęciami”, jest Centrum Kultury
w Łomiankach zwane dalej „Organizatorem”.
2. Bezpłatne oraz płatne zajęcia odbywają się na terenie Centrum Kultury
w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12a lub w innym wyznaczonym miejscu.
3. Płatne zajęcia nie są ograniczone wiekowo. O minimalnym i maksymalnym wieku Uczestnika
decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
4. Płatne zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem.
5. Bezpłatne zajęcia są podzielone na turnusy i odbywają się zgodnie z ustalonym przez
Organizatora harmonogramem.
− turnus I - 04-15.07.2022 r.;
− turnus II - 18-29.07.2022 r.;
− turnus III - 01-12.08.2022 r.;
6. Bezpłatne zajęcia w każdym z turnusów organizowane w dwóch grupach wiekowych:
− od 6 do 8 roku życia;
− od 9 do 12 roku życia;
7. Zapisy na zajęcie odbywają na stronie internetowej pod adresem www.strefazajec.pl,
w terminie od 13 czerwca do wyczerpania wolnych miejsc we wszystkich turnusach.
8. Liczba miejsc w każdym z turnusów zajęć bezpłatnych jest ograniczona.
9. Ostateczny harmonogram zajęć jest dostępny na stronach internetowych pod adresami
www.strefazajec.pl oraz www.kultura.lomianki.pl.
10. Zgłoszenie Uczestnika na Zajęcia Wakacyjne jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
11. Jeden Uczestnik może zostać zgłoszony na jeden turnus zajęć bezpłatnych.
12. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zapisania Uczestnika na większą liczbę
turnusów zajęć bezpłatnych.
13. Jeden Uczestnik może zostać zgłoszony na dowolną ilość zajęć płatnych.
14. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane. Uczestnik nie może odstępować udziału
w zajęciach osobom trzecim.
15. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika w zajęciach jest „Lista obecności”
prowadzona przez instruktora.
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem zajęć może być dziecko w przedziale wiekowym 6-12 lat.
2. Warunkiem udziału w zajęciach jest spełnienie poniższych punktów:
a) zarejestrowanie się na portalu www.strefazajec.pl oraz zapisanie Uczestnika na wybrany
turnus zajęć lub zajęć płatnych, zgodnie z wykazem turnusów i harmonogramem zajęć
wyszczególnionymi na stronie.
b) akceptacja przez pracownika Organizatora zapisanego Uczestnika i przeniesienie
go z „Listy rezerwowej” na „Listę uczestników zajęć”.

c) podpisanie wypełnionej „Deklaracji uczestnictwa”, stanowiącym załącznik Nr 1
do Regulaminu, dostępnej na stronie internetowej www.kultura.lomianki.pl
oraz www.strefazajec.pl, po przeniesieniu na „Listę uczestników zajęć”;
d) w przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem wskazanym
na stronie internetowej www.strefazajec.pl nie później niż na 3 dni robocze przez
rozpoczynającymi się zajęciami.
3. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wniesienia opłaty w dniu rozpoczęcia zajęć,
lecz przed ich rozpoczęciem.
4. O pierwszeństwie przeniesienia z „Listy rezerwowej” na „Listę uczestników zajęć” decyduje
kolejność zapisów tj. data i czas wysłania zgłoszenia.
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§ 3.
PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
Wysokość opłat za płatne zajęcia reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach.
Wysokość opłaty za zajęcia płatne podlega rabatowi w stosunku do opłaty wynikającej
z cennika zajęć po przedstawieniu pracownikowi Organizatora Karty Rodziny 3+, 4+ i R,
przy składaniu „Deklaracji uczestnictwa”.
W przypadku uczestnictwa w zajęciach płatnych rodzeństwa Uczestnika wysokość opłaty
za każdego z zapisanych Uczestników podlega rabatowi w wysokości 10%.
Rabaty nie podlegają łączeniu.
Płatności za udział w zajęciach dokonywać należy :
a) przelewem na rachunek bankowy Mazowieckiego Banku Spółdzielczego
Nr rachunku 72 8009 0007 0015 8990 2001 0001
podając w tytule przelewu:
− imię i nazwisko uczestnika zajęć;
− nazwa zajęć, na które Uczestnik uczęszcza.
b) poprzez portal StrefaZajęć.pl, który korzysta z systemu płatności PayU.
Wniesione opłaty podlegają zwrotowi jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Decyzje po zwrocie
wniesionej opłaty bądź jej części podejmuje Organizator.
§ 4.
SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW
Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje:
− gdy Rodzic / opiekun prawny zgłoszonego uczestnika złoży w recepcji Organizatora
bądź na jego adres e-mail: ck@kultura.lomianki.pl pisemną rezygnację z zajęć;
− w przypadku płatnych zajęć, gdy rodzic bądź opiekun prawny nie uiścił opłaty w terminie
wskazanym § 2 ust. 2;
− gdy Uczestnik zajęć nie stosuje się do przepisów porządkowych, poleceń instruktora,
a także ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbioru
Uczestnika z zajęć, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki
po zakończeniu zajęć oraz za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Organizatora.
3. Za szkody wyrządzone przez Uczestników podczas zajęć ponosi jego Rodzic
lub opiekun prawny.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
§ 6.
KLAUZUKA INFORMACYJNA
W STOSUNKU DO UCZESTNIKÓW ZAJEĆ WAKACYJNYCH
Zgodnie z art. 13 ust 1-2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Państwa
danych osobowych jest Centrum Kultury w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach przy ul. Wiejskiej
12A, 05-092 Łomianki – reprezentowanym przez Janusza Zawadzkiego – Dyrektora Centrum
Kultury w Łomiankach.
1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się:
− przez e-mail: iod@kultura.lomianki.pl
2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
− realizacji celów statutowych Administratora;
− organizacja i realizacja zajęć na podstawie niniejszego Regulaminu;
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli realizowanie zadania
leżącego w interesie publicznym, jakim jest prowadzenie działalności kulturalnej na podstawie
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 7
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 1990 r. o samorządzie gminnym; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
w zakresie organizacji i realizacji zajęć na podstawie niniejszego Regulaminu, zaakceptowanego
przez osobę, której dane dotyczą; art. 6 ust. lit. c), czyli wywiązanie się z obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze (np. wynikający z regulacji podatkowych); w zakresie przetwarzania
danych w oparciu o udzieloną zgodę (np. rozpowszechniania wizerunku Uczestnika zajęć) podstawą
prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i świadome oraz niezbędne do uczestnictwa
w Zajęciach Wakacyjnych organizowanych i prowadzonych przez Administratora, za wyjątkiem
danych przetwarzanych na podstawie zgody, których niepodanie nie wiąże się z żadnymi
negatywnymi konsekwencjami.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane:
− podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora;
− organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów,
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W zakresie danych
przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do wycofania zgody lub
ustania celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed
jej wycofaniem.
7. Podane dane nie będą przekazane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie w zakresie danych przetwarzanych na tej podstawie. Przysługuje również Państwu prawo
do sprzeciwu wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
9. Swoje żądanie o realizację prawa mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie wysyłając wniosek
na adres: iod@kultura.lomianki.pl.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.

