
Regulamin zajęć „Kreatywne wtorki”

Kreatywne Wtorki to zajęcia z rękodzieła.

Organizatorem  zajęć  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Mierzęcicach  (zwanym  dalej  GOK  lub
Organizatorem).

Zajęcia odbędą się na terenie Plenerowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego znajdującego się
za budynkiem GOK mieszczącym się na ulicy Wolności 102a, 42-460 Mierzęcice.

Zapisy na zajęcia:

1. Zapisy odbywają się drogą telefoniczną – 32 288 70 82 lub w placówce GOK.
2. W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć 14 osób + osoby prowadzące, decyduje kolejność

zgłoszeń.
3. Podczas  zapisów Organizator  będzie  pobierał  Państwa  dane  –  imię,  nazwisko  oraz  numer

telefonu kontaktowego w celu przedstawienia tychże danych pracownikom Powiatowej Stacji
Epidemiologicznej w przypadku wystąpienia zakażenia COVID-19 podczas trwania zajęć.

4. Podanie powyższych danych przy zapisie dziecka oznacza akceptację niniejszego regulaminu
oraz klauzuli RODO (załącznik 1).

5. Opłaty za zajęcia można dokonywać w budynku GOK lub w punkcie wyznaczonym przez
organizatora w dniu przeprowadzenia zajęć.

6. Przy  przyprowadzeniu  dziecka  na  teren  zajęć  rodzic/opiekun  prawny  musi  dostarczyć
następujące dokumenty:

 oświadczenie o świadomości ryzyka
 oświadczenie rodzica

Zasady ogólne:

1) Przy  wpuszczaniu  osób  na  teren  Plenerowego  Centrum  Kulturalno  –  Rekreacyjnego
obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 2m.

2) Uczestnicy  zajęć  będą  zajmować  oznaczone  przez  pracowników  GOK  miejsca  siedzące,
z zachowaniem min. 2m odstępu.

3) Wyznaczony  pracownik  GOK  będzie  wpuszczał  uczestników  na  teren  zajęć,  uprzednio
sprawdzając czy dziecko znajduje się na liście zapisu. Przed wejściem ręce dziecka zostaną
zdezynfekowane.

4) Dzieci  pracują  na  przygotowanych  zestawach.  Obowiązuje  absolutny  zakaz  wnoszenia  na
teren  zajęć  przedmiotów  innych  niż  środki  ochrony  osobistej.  Prosimy  również
o ograniczenie wnoszenia zbędnej odzieży wierzchniej na teren zajęć.

5) Rodzić  (opiekun  prawny)  uczestnika  zajęć  zobowiązany  jest  dopilnować,  aby  osoby
odprowadzające  i  odbierające  uczestnika  zajęć  nie  miały  objawów  infekcji  lub  choroby
zakaźnej,  nie  zamieszkiwały  z  osobą  przebywającą  na  kwarantannie  lub  izolacji
w warunkach domowych w okresie 14 dni przed.
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6) Organizator zapewnia stałą dostępność płynu dezynfekcyjnego  na terenie swojego obiektu.
Organizator  zapewnienia  sprzęt  i  środki  niezbędne  do zachowania  czystości  i  stale  będzie
monitorował prace porządkowe na terenie miejsca zajęć.

7) Aby ograniczyć w sposób maksymalny obecność osób trzecich na terenie Gminnego Ośrodku
Kultury  w  Mierzęcicach,  prosimy  o  niewchodzenie  rodziców  (opiekunów)  dzieci  podczas
zajęć.

8) Organizator  zobowiązany  jest  do  dezynfekcji  terenu  zarówno  przed  jak  i  po  odbytych
zajęciach.

9) Pracownicy GOK oraz instruktorzy obecni na terenie zajęć są zobowiązani do przestrzegania
wyznaczonych  zasad  higieny  –  pracownika  obowiązuje  noszenie  przyłbicy  ochronnej  oraz
ochronnych rękawiczek jednorazowych.

10) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania min. 2m odstępu między sobą.
11) W przypadku podejrzenia  zakażenia zostaną włączone następujące procedury: procedury

zapobiegawcze  w  przypadku  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem  pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach,  procedury zapobiegawcze w przypadku
podejrzenia  zakażenia  koronawirusem  użytkownika  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w
Mierzęcicach

Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia ich uczestników, a następnie w celach promocyjnych
umieszczane  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Mierzęcice  i  Gminnego  Ośrodka  Kultury,
portalu społecznościowego Facebook (Fanpage: Gminnego Ośrodka Kultury), w gminnej gazecie
samorządowej „Panorama Gminy Mierzęcice”, materiałach promocyjnych Gminy Mierzęcice
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Załącznik 1

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  z  art.  13  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
(zwanej dalej RODO)  Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach,  42-460

Mierzęcice, ul. Wolności 102A, zwanym dalej Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach;tel. 32
288 70 82, e-mail: gok@mierzecice.pl;

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwa-
rzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl.

3. Dane osobowe Pani /Pana  dziecka w postaci wizerunku  przetwarzane będą w celu promocji
placówki: Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną
przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lu-
tego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) doty-
czącego rozpowszechniania wizerunku;
Dane osobowe Pani /Pana  dziecka  przetwarzane będą również w celu przekazania ich do Po-
wiatowej Stacji Epidemiologicznej w związku z istniejącym zagrożeniem zarażenia wirusem CO-
VID-19 zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne ma-
jące dostęp do wyżej wymienionych serwisów, portali, materiałów zgodnie z wyrażoną przez Pa-
nią/Pana zgodą oraz Powiatowa Stacja Epidemiologiczna;

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organi-
zacji międzynarodowej ze względu na położenie serwera portalu Facebook;

6. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych w postaci wize-
runku Pani/Pana dziecka nie określa się okresu przechowywania tych danych;

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczą-
cych osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udział
dziecka w zajęciach;

11.Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie
profiluje danych osobowych;

12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.
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