Załącznik nr 1
REGULAMIN FERII ZIMOWYCH
Opiekunowie na feriach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Uczestnicy ferii przebywają pod opieką wychowawców w czasie trwania zajęć.
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do danej placówki
i z powrotem.
3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani
napisać oświadczenie.
4. Uczestnicy ferii mają prawo do:
a. spokojnego wypoczynku,
b. bezpłatnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach stacjonarnych
organizowanych podczas ferii (koszt udziału w wycieczkach ponoszą
opiekunowie),
c. korzystania ze wszystkich urządzeń, sprzętów niezbędnych do realizacji
programu ferii,
d. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie ferii.
5. Uczestnicy mają obowiązek:
a. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
b. przestrzegać harmonogramu zajęć,
c. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
d. szanować mienie, pomoce dydaktyczne, za szkody wyrządzone przez
dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice,
e. kulturalnie zachowywać się podczas pobytu w placówce,
f. przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
g. podczas zajęć sportowych mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne
sportowe,
h. odnosić się z szacunkiem do wychowawców i współuczestników zajęć.

6. Zasady rekrutacji na ferie zimowe w Gminie Koszęcin
a. Na ferie przyjmuje się dzieci z terenu Gminy Koszęcin.
b. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i
gimnazjów.
c. Dzieci przyjmowane są na ferie na podstawie zgody rodziców, prawnych
opiekunów.
d. Pobyt na feriach jest dobrowolny i bezpłatny (nie dotyczy wycieczek).
e. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może przekraczać 25 osób.
f. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie przez rodziców lub prawnych
opiekunów zgody na pobyt dziecka na feriach oraz zapoznanie się i akceptacja
regulaminu.
g. W przypadku rezygnacji dziecka z ferii rodzic powinien powiadomić o tym
fakcie wychowawcę.
7. Skreślenie z listy uczestników ferii następuje w przypadku:
a. poważnego naruszenia regulaminu ferii,
b. na wniosek rodziców, prawnych opiekunów.
8. Samowolne oddalenie się od opiekunów, brak dyscypliny, niewykonanie
poleceń wychowawców i nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem,
naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w feriach.

9. Przetwarzanie danych osobowych
Wyrażenie zgody na udział dziecka w zajęciach/ wycieczkach jest jednoznaczne ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku dziecka utrwalonego na
fotografiach i filmach oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji
gminy, szczególnie poprzez zamieszczenie na stronach www.koszecin.pl,
www.facebook.pl/gminakoszecin, na łamach gazetki Echo Gminy Koszęcin a także
lokalnej prasy i jej serwisów internetowych.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. nr 101, poz. 922 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do
wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Koszęcin.
Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

9. Inne
1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas
ferii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych
uczestników.
2. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na ferie cennych urządzeń, np. telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

