
 

 

Ferie zimowe z CKI 
Półkolonie „Aktywna zima” dla dzieci klas 1-4 (7-10 lat) 

 
I. ORGANIZACJA 
1. Organizator: Centrum Kultury Izabelin. 
2. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. Wojska Polskiego 5, Hornówek. 
3. Termin i liczba uczestników:  
Turnus I, 13 – 17 lutego 2023, dwie grupy, każda po 15 osób 
Turnus II, 20 - 24 luty 2023, dwie grupy, każda po 15 osób 
4. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00. 
5. Ramowy program: 
Poniedziałek: łyżwy, warsztaty „Poznajemy puszczę”, zajęcia taneczne. 
Wtorek: warsztaty z niewidomymi, kino z popcornem seans „SING” (14.02), teatrzyk „Królowa Śniegu” 
(21.02), zajęcia z ceramiki, warsztaty plastyczne. 
Środa: łyżwy, warsztaty „Pierwsza pomoc”, zajęcia z ceramiki, warsztaty plastyczne. 
Czwartek: wycieczka autokarowa do Centrum Sportu w Błoniu, basen, ścianka wspinaczkowa i sala zabaw - 
tor sprawnościowy. 
Piątek: zajęcia taneczne, bal karnawałowy, konkursy, gry i zabawy, podsumowanie turnusu. 
 
6. Plan zajęć sporządzany jest przez Kierownika i Wychowawców półkolonii i zawiera program rekreacyjno- 

edukacyjny i przekazany do wiadomości w dniu spotkania organizacyjnego.  
7. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem Wychowawców według opracowanego harmonogramu.  
8. Zapisy od 19 stycznia 2023 r., godz. 12:00, przez stronę www.centrum.izabelin.pl , zakładka „Zajęcia” 

dalej strefa zajęć (www.strefazajec.pl) lub osobiście w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin. Więcej 
informacji udziela sekretariat, nr tel. 22 752 68 00 w godz. 9:00-16:00. 

9. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie wpłaty 400 zł za jednego 
uczestnika, za turnus, do dnia 26.01 br. 

10.  Karta Kwalifikacyjna jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka na półkolonie, jest ona 
obowiązkowa.  

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników turnusu, bez zwrotu 
należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w pół-
koloniach, niewykonywania poleceń wychowawców, nieprzestrzegania regulaminu wypoczynku, agresji 
fizycznej i słownej. W takim przypadku Rodzic/Opiekun Prawny ma obowiązek niezwłocznego odebrania 
uczestnika na własny koszt. 

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, jeśli zmiany wynikają z przyczyn nieza-
leżnych od Organizatora.  

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości uczestnictwa w półkoloniach uczest-
nikom z objawami chorób zakaźnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczest-
nika.  

14.  Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników półkolonii w czasie półkolonii i 
nie bierze za nie odpowiedzialności. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, 
posiadającą kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2016 r. poz. 452) . 

15.  Opiekunowie - wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2016 r. poz. 452)  

16.  Organizator zapewnia – wyżywienie:  śniadania, obiady dwudaniowe, podwieczorki. 
17.  Opłata od jednego uczestnika: 400 zł za każdy turnus. 
18.  Wypoczynek jest zgłoszony do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. 
19.  Uczestnicy posiadają ubezpieczenie NNW. 
20.  Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów Praw-

nych o zaistniałych wypadkach, pogorszeniu stanu zdrowia urazach i problemach wychowawczych.  

http://izabelin.pl/
https://www.strefazajec.pl/company/CK-Izabelin-id290.html


 

 

 
II. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 
1.  Zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z wyznaczonym  

harmonogramem. 
2. Zobowiązani są do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą odbierać dziecko z półkolo-

nii. 
3. Odpowiedzialni są za bezpieczną drogę dziecka do miejsca wypoczynku i z powrotem. 
4. Zobowiązani są do zapoznania się i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu  przed dokonaniem 

zapisu uczestnika na półkolonie. Złożenie karty kwalifikacyjnej jest równoznaczne z zapoznaniem się i ak-
ceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

III. UCZESTNICY 
1. Uczestnicy mają prawo do;  

• spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, 
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas półkolonii,  
• wnoszenia próśb i skarg do Wychowawców, 
• uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców lub Kierownika półkolonii, 
• otrzymywania wyróżnień. 

 
2. Uczestnicy mają obowiązek:  

• wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,  
• przestrzegać regulaminów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, 
• przestrzegać zasady BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia  

              i zdrowia innych, informować Wychowawcę, 
• zgłaszać Wychowawcy chęć każdorazowego oddalenia się od grupy i Wychowawcy (np.  

wyjście do toalety), 
• mieć szacunek do Wychowawców, innych uczestników i samego siebie, 
• posiadać odpowiednią odzież wierzchnią, ponieważ przy sprzyjających warunkach pogodowych 

zajęcia będą się odbywały również na świeżym powietrzu. 
 

3. Uczestnikom zabrania się:  
• samowolnego oddalania od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,  
• zachowań agresywnych, używania wulgarnych słów i przekleństw. 

 
IV. WYCHOWAWCY  
1. Obowiązki wychowawcy  

• zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,  
• poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku, 
• prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku,  
• organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia, 
• realizacja programu,  
• sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, 

zdrowia z zachowaniem reżimu sanitarnego, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych. 

 
2. Wychowawca ma prawo zgłaszania wszelkich wątpliwości i skarg do Kierownika półkolonii. 
 
V. KIEROWNIK 
1. Obowiązki kierownika  

• kierowanie wypoczynkiem,  
• opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji, 
• ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom i innym osobom prowa-

dzącym zajęcia podczas wypoczynku,  
• kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt III,  



 

 

• zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do 
czasu ponownego przekazania rodzicom nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warun-
ków wypoczynku, 

• przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i 
kart kwalifikacyjnych,  
udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifika-
cyjnej uczestnika wypoczynku, 

• nadzór nad realizacją programu, 
• podział uczestników wypoczynku na grupy, 

 
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców i opiekunów prawnych jest Centrum Kultury Izabe-
lin, z siedzibą przy ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, nr tel. 22 752 68 00. 
Inspektor Ochrony Danych 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można się skon-
taktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 
e-mail: iod@perfectinfo.pl. 
Cele i podstawy prawne przetwarzania  
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu organizacji Półkolonii „Aktywna zima” dla dzieci 
klas 1-4 (7-10 lat) w ramach Ferii zimowych z CKI jako obowiązek prawny ciążący na Administratorze, wyni-
kający z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 
dnia 22 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Dane oso-
bowe będą także przetwarzane jako realizacja zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), pole-
gających na wspieraniu rozwoju dzieci i umożliwieniu aktywnego wypoczynku podczas ferii zimowych. 
Czas przetwarzania 
Dane osobowe będą przetwarzane w okresie organizacji Półkolonii, a po tym czasie w okresie wymaganym 
przepisami prawa. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych udziela Admini-
strator. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich przetwarzania na podstawie prze-
pisów prawa (np. organy państwowe) oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, 
prawne i doradcze na podstawie stosownych umów. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Na zasadach opisanych w RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: 

 prawo żądania dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, żądania sprostowania danych, ich 
usunięcia i ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

Informacja o konieczności podania danych 
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział w organizowanych 
półkoloniach. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w wydarzeniu. 
Pozostałe informacje 
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE 

 
VII. INNE  
1. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Opiekunów półkolonii, Kierownika półkolonii oraz Rodzi-

ców/Opiekunów Prawnych w trakcie trwania półkolonii.  



 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu zostanie niezwłocznie po-
dana do wiadomości uczestników, rodziców i opiekunów prawnych  poprzez ogłoszenie na stronie inter-
netowej organizatora. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu i akceptuję jego warunki oraz 
zobowiąz̨uję się do zapoznania z jego treścią dziecka i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu 
jego postanowień.  


