REGULAMIN WYCIECZKI KULTURALNO – EDUKACYJNEJ DLA DZIECI
DO KOLEJKOWA ORAZ SZTOLNI KRÓLOWA LUIZA W ZABRZU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem wycieczki kulturalno – edukacyjnej dla dzieci (dalej: „wycieczka”) jest Miejski Klub im. Jana
Kiepury z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65 (dalej: „Klub”).
2. Organizacja wycieczki ma na celu:
a) Poznawanie przez dzieci ciekawych miejsc na terenie Polski, środowiska przyrodniczego, tradycji,
zabytków i historii.
b) Poszerzanie wiedzy dzieci z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego.
c)

Upowszechnienie aktywnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci.

3. Wycieczka odbędzie się w dniu 13 lutego 2019r.
4. Wycieczka zostanie przeprowadzona zgodnie z programem ustalonym przez Klub. Program wycieczki zawiera
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. W wycieczce mogą uczestniczyć dzieci, których stan zdrowia oraz predyspozycje psychofizyczne nie stanowią
przeszkody dla udziału w takim przedsięwzięciu. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia
dziecka uczestniczącego w wycieczce, Klub dopuszcza możliwość udziału opiekuna.
6. W wycieczce może uczestniczyć maksymalnie 40 dzieci.
II. ZGŁOSZENIA I ORGANIZACJA WYCIECZKI
1. Zgłoszenia na wycieczkę dokonuje przedstawiciel ustawowy / opiekun prawny dziecka.
2. Zgłoszenie polega na doręczeniu do siedziby Klubu należycie wypełnionej karty zgłoszenia oraz uiszczeniu
w pełnej wysokości opłaty za udział dziecka w wycieczce. Formularz karty zgłoszenia dziecka stanowi załącznik
nr 2 do regulaminu. Uczestniczący w wycieczce opiekun wypełnia kartę zgłoszenia zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik nr 3.
3. Zgłoszenia można składać w terminie do dnia 8 lutego 2019r.
4. Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności nieopłacone,
niepodpisane lub doręczone Klubowi z uchybieniem terminu wskazanego w pkt. 3 - zostaną odrzucone.
5.

Z zastrzeżeniem

pkt.

6,

wpis na

listę

uczestników

wycieczki

będzie następował

zgodnie

z kolejnością doręczania Klubowi należycie dokonanych zgłoszeń.
6. Klub zastrzega sobie uprawnienie do zmiany kolejności wpisu na listę uczestników wycieczki poprzez
wprowadzenie pierwszeństwa dla dzieci biorących udział w organizowanych przez Klub zajęciach kulturalno –
oświatowych.
7. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
III. OPŁATA ZA UDZIAŁ W WYCIECZCE
1. Wysokość opłaty za udział dziecka w wycieczce wynosi 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych). Pozostałą
kwotę finansuje Klub.
2. Uczestniczący w wycieczce opiekun wnosi opłatę w pełnej wysokości, tj. 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
złotych). Klub nie dofinansowuje kosztów udziału opiekuna w wycieczce.
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3. Opłaty, o których mowa w pkt. 1 i 2 należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Klubu nr PKO Bank
Polski 13 1020 2313 0000 3702 0579 8071 lub gotówką w kasie w siedzibie Klubu. Dowód uiszczenia opłaty za
udział w wyciecze należy załączyć do karty zgłoszenia.
4. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka / opiekuna wraz z dopiskiem „opłata za wycieczkę”.
5. Opłata nie ulega zwrotowi w razie nieobecności dziecka / opiekuna na wycieczce.
IV. OBOWIĄZKI
1. Przedstawiciele ustawowi / opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w wycieczce zobligowani są
w szczególności do:
a) Właściwego przygotowania dzieci do udziału w wycieczce, w tym poprzez zapewnienie odpowiedniego
ubrania, wygodnego obuwia, wyposażenia dziecka w przedmioty przydatne w trakcie wycieczki etc.
b) Punktualnego przywozu (doprowadzenia) dziecka na miejsce wyjazdu oraz odebrania dziecka po
wycieczce w miejscu powrotu.
c)

Pozostawiania w pełnej gotowości w zakresie łączności telefonicznej z Klubem przez cały okres trwania
wycieczki.

d) Zagwarantowania, iż w toku wycieczki dzieci będą wykonywać polecenia opiekunów.
e)

Nie dopuszczenia do udziału w wycieczce dzieci chorych.

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy dzieci uczestniczących
w wycieczce.
2. Uczestnicy wycieczki na zasadach ogólnych ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w toku
wycieczki. Do odszkodowania / naprawy szkody zobligowani są przedstawiciele ustawowi / opiekunowie prawni
dziecka, które wyrządziło szkodę.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane
i rozstrzygane przez Dyrektora Klubu.
2. Skargi i wnioski można składać Dyrektorowi Klubu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Klubu.
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Załącznik nr 1 do regulaminu wycieczek dla dzieci
Organizowanych przez Miejski Klub im. Jana Kiepury
PROGRAM WYCIECZKI
w dniu 13 lutego 2019r.
Wycieczka rekreacyjna (7-13 lat)
Cena 25,00 zł osoba
Zbiórka ENERGETYCZNE CENTRUM KULTURY, UL.BĘDZIŃSKA 65 godzina 8:15 powrót 16:00 max
16:30 do ENERGETYCZNEGO CENTRUM KULTURY, UL. BĘDZIŃSKA 65
Ilość miejsc ograniczona – 40 osób
Kolejkowo – największa makieta kolejowa w Polsce. W miniaturowym świecie zobaczysz życie na wsi,
potowarzyszysz turystą podczas górskich wypraw weźmiesz udział w akcji ratunkowej, wcielisz się w leśniczego,
kupca, pracownika budowlanego, mechanika, cyrkowca czy plażowicza. Po Kolejkowie poruszają się pociągi oraz
samochody. To także jedyna makieta w Polsce, na której pływa statek. Dzień w Kolejkowie trwa 9 minut, po
których następuje noc; zapalają się uliczne latarnie oraz światła w budynkach. Na makiecie stworzone są miniatury
autentycznych budowli ze Śląska np. dworca kolejowego w Gliwicach wraz z peronami, gliwickiego ratusza czy
kamienic. Kolejną atrakcją będzie zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza w której czeka nas Akademia Pana Kleksa,
czyli zimowa przygoda w zabrzańskich podziemiach. Przygody, zabawy i gry, które pobudzą niejedną wyobraźnię.
Podczas zwiedzania Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu odkryjesz nie tylko węgiel ale i całe pokłady Twojej
kreatywności: Sprawdzimy Waszą: - znajomość męskich imion na literę A, siłę w rzucie piłką geograficzną,
znajomość baśni, talent do nauki kleksografii. Na powierzchni za to odbędą się warsztaty plastyczne, na których
każdy będzie mógł stworzyć swój własny łapacz snów do niezwykłej kolekcji Pana Kleksa. W trakcie wycieczki
weźmiesz również udział w poszukiwaniach słynnego zagubionego guzika z czapki niewidki Mateusza Szpaka!.
UWAGA! Za wszystkie poprawnie wykonane zadania otrzymasz najprawdziwsze piegi!
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Załącznik nr 2 do regulaminu wycieczek dla dzieci
Organizowanych przez Miejski Klub im. Jana Kiepury
KARTA ZGŁOSZENIA
dziecka na wycieczkę w ramach AKCJI ZIMA organizowanej
przez Miejski Klub im. Jana Kiepury
I. Zgłoszenie dziecka na wycieczkę:
Proszę o przyjęcie mojego dziecka: ...........................................................................................................
na wycieczkę ……………………………………...……………… w dniu ……………………..
Data urodzenia dziecka: .............................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka: ……………………………………..……….……......................................

II. Dane przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna:
Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………….............................
Adres mailowy: ………………………………………………………………………………………..

III. Oświadczenia przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna:
1. Oświadczam, że zobowiązuję się do:
 Uaktualniania danych objętych niniejszym zgłoszeniem.
 Przestrzegania i stosowania postanowień regulaminu zajęć.
2. Oświadczam, że nie występują przeciwskazania zdrowotne ograniczające lub wykluczające udział mojego
dziecka w zajęciach.
3.

Oświadczam,

że

dane

zawarte

w

niniejszym

zgłoszeniu

są

zgodne

ze

stanem

prawnym

i faktycznym.
Sosnowiec, dnia. ……………………….

……………………………………………………..
/czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/

□ wyrażam zgodę

□ nie wyrażam zgody

na utrwalanie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Miejski Klub im. Jana Kiepury wizerunku dziecka
tylko i wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową, z wyłączeniem celów
komercyjnych.
Sosnowiec, dnia. ……………………….

……………………………………………………..
/czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/
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KLAUZULA INFORMACYNA
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 oraz art. 14 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) dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej: RODO)

1.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Klub im. Jana Kiepury reprezentowany przez Dyrektora. Można uzyskać
informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury z siedzibą przy ul. Będzińska 65.

2.

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury jest Agata Kozłowska.
Z Inspektorem można się skontaktować pod nr. telefonu 515-041-778 oraz adresem e-mail: rodo@kiepura.pl.

3.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

- art.6 ust. 1 lit. a RODO w celu zwielokrotniania i rozpowszechniania przez Miejski Klub im. Jana Kiepury utrwalonych materiałów, fotografii,
nagrań etc., a także na wykorzystywanie utrwalonego w taki sposób wizerunku w celach statutowych instytucji kultury, a w szczególności
poprzez udostępnianie go na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz zamieszczanie w materiałach zewnętrznych i
wewnętrznych Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury związanych z prowadzoną działalnością statutową, z wyłączeniem celów komercyjnych.
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. oraz statutu Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w celu odbycia się wycieczki.
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa Ustawy o rachunkowości i Ustawy o narodow ym
zasobie archiwalnym i archiwach w celu prowadzenia ewidencji odpłatności.
4.

Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli przyjąć dziecko na wycieczkę ramach AKCJI
ZIMA organizowanej przez Miejski Klub im. Jana Kiepury

5.

Tam gdzie została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, istnieje również prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania danych do momentu jej
wycofania.

6.

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia dziecka na wycieczkę ramach AKCJI ZIMA
organizowanej przez Miejski Klub im. Jana Kiepury

7.

Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł
umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Klubu. Dane w postaci wizerunku zostaną
udostępnione na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz zamieszczane w materiałach informacyjnych,
promocyjnych, reklamowych etc. Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.

8.

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w
okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Miejskim Klubie im. Jana
Kiepury danych osobowych wynika z rozdziału 8 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. i wynosi 5 lat. Materiały
archiwalne dokumentujące rozwój kultury i sztuki wynikające z działalności Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury
przechowywane są zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

9.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Prawa te mogą zostać
ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Administrator realizuje je na wniosek.

10. Gdy przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi
wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Administrator uzyskał dane od rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

5

Załącznik nr 3 do regulaminu wycieczek dla dzieci
Organizowanych przez Miejski Klub im. Jana Kiepury
KARTA ZGŁOSZENIA
opiekuna dziecka na wycieczkę w ramach AKCJI ZIMA organizowanej
przez Miejski Klub im. Jana Kiepury
I. Dane opiekuna:
Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………….............................
Adres mailowy: ………………………………………………………………………………………..

II. Dane dziecka, nad którym sprawowana będzie opieka
Nazwisko i imię dziecka : …………………………………………………………………
III. Oświadczenia opiekuna:
1. Oświadczam, że zobowiązuję się do:


Uaktualniania danych objętych niniejszym zgłoszeniem.



Przestrzegania i stosowania postanowień regulaminu wycieczki.

2. Oświadczam, że nie występują przeciwskazania zdrowotne ograniczające lub wykluczające udział mojego
dziecka w wycieczce.
3.

Oświadczam,

że

dane

zawarte

w

niniejszym

zgłoszeniu

są

zgodne

ze

stanem

prawnym

i faktycznym.
Sosnowiec, dnia. ……………………….

……………………………………………………..
/czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/

□ wyrażam zgodę

□ nie wyrażam zgody

na utrwalanie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Miejski Klub im. Jana Kiepury mojego wizerunku
tylko i wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową, z wyłączeniem celów
komercyjnych.
Sosnowiec, dnia. ……………………….

……………………………………………………..
/czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/
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KLAUZULA INFORMACYNA
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 oraz art. 14 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) dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej: RODO)

1.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Klub im. Jana Kiepury reprezentowany przez Dyrektora. Można uzyskać

informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury z siedzibą przy ul. Będzińska 65.
2.

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury jest Agata Kozłowska. Z

Inspektorem można się skontaktować pod nr. telefonu 515-041-778 oraz adresem e-mail: rodo@kiepura.pl.
3.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

- art.6 ust. 1 lit. a RODO w celu zwielokrotniania i rozpowszechniania przez Miejski Klub im. Jana Kiepury utrwalonych materiałów, fotografii,
nagrań etc., a także na wykorzystywanie utrwalonego w taki sposób wizerunku w celach statutowych instytucji kultury, a w szczególności
poprzez udostępnianie go na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz zamieszczanie w materiałach zewnętrznych i
wewnętrznych Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury związanych z prowadzoną działalnością statutową, z wyłączeniem celów komercyjnych.
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. oraz statutu Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w celu odbycia się wycieczki.
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa Ustawy o rachunkowości i Ustawy o narodow ym
zasobie archiwalnym i archiwach w celu prowadzenia ewidencji odpłatności.
4.

Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli przyjąć Państwa na wycieczkę ramach AKCJI ZIMA

organizowanej przez Miejski Klub im. Jana Kiepury
5.

Tam gdzie została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, istnieje również prawo do cofnięcia zgody na

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania danych do momentu jej wycofania.
6.

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia opiekuna dziecka na wycieczkę ramach AKCJI ZIMA

organizowanej przez Miejski Klub im. Jana Kiepury
7.

Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł

umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Klubu. Dane w postaci wizerunku uczestników zostaną udostępnione
na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz zamieszczane w materiałach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych etc.
Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.
8.

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie

wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury danych osobowych wynika
z rozdziału 8 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. i wynosi 5 lat. Materiały archiwalne dokumentujące rozwój kultury i sztuki
wynikające z działalności Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury przechowywane są zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
9.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z
przepisami RODO. Administrator realizuje je na wniosek.
10.

Gdy przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi wobec

ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2
11.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12.

Administrator uzyskał dane od rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.
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