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REGULAMINU UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII   

ORGANIZOWANEJ W  SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W ZIELONKACH-PARCELI 

 W DNIACH 2.08 -13.08.2021 r.  

1. Organizacja półkolonii w Szkole w Zielonkach-Parceli odbywać się będzie w dniach                  

2-13 sierpnia 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30.  

2. Organizatorem półkolonii jest Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli. Zapisy uczestników są 

dokonywane do 8 czerwca 2021 r. 

3. O zakwalifikowaniu uczestnika półkolonii decyduje data wpływu karty do szkoły.  

4. Do dnia 11 czerwca zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych uczestników półkolonii. 

5. Rodzice zakwalifikowanych uczestników zobowiązani są do dokonania wpłaty na konto szkoły 

do dnia 16 czerwca. 

6. Brak dokonania wpłaty na konto jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w półkolonii. 

7. Warunki uczestniczenia dziecka w półkolonii: 

1) złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika (ze wszystkimi 

oświadczeniami o wyrażeniu zgody, zawartymi w karcie kwalifikacyjnej) wraz: 

a. z informacją o stanie zdrowia dziecka po zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa 

na terenie Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19,  

b. oświadczenie, że uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą w izolacji w 

warunkach domowych i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 

dni przed rozpoczęciem wypoczynku,  

c. oświadczenie rodziców dziecka, że są przygotowani do stosowania się do wytycznych i 

regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz 

przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp,  

d. zobowiązanie do zaopatrzenia dziecka w maseczki do użycia podczas wypoczynku 

e. zobowiązanie do niezwłocznego odebrania dziecka z wypoczynku w przypadku 

niepokojących objawów choroby,  

f. oświadczenia, że osoby odprowadzające dziecko do szkoły są zdrowe i nie mają 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej i nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub 

izolacji. 
2) opłaty za uczestnictwo w półkolonii uiszcza się (w tym wyżywienie) i na rachunek bankowy 

Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli (Stołówki szkolnej) nr 34 8015 0004 0036 2746 

2030 0001 w wysokości 75 zł tygodniowo. W tytule przelewu należy wpisać: imię                 

i nazwisko dziecka oraz tydzień, za który wnoszona jest opłata;  

8. Rodzice przy zgłoszeniu dziecka do akcji składają prawidłowo wypełnioną kartę kwalifikacyjną 

uczestnika (ze wszystkimi oświadczeniami o wyrażeniu zgody, zawartymi w karcie 

kwalifikacyjnej) wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka. Pozostałe oświadczenia, 

wymienione w regulaminie należy dostarczyć do szkoły w dniu  rozpoczęcia wypoczynku przez 

dziecko. 

9. Zgłoszenia należy złożyć w kancelarii Szkoły w Zielonkach Parceli w terminie do 8 czerwca 

2021 r.  w godzinach pracy szkoły. Organizator nie gwarantuje łączenia dzieci w grupy zgodnie 

z życzeniem, wynikającym z karty zgłoszenia.  
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10. Uczestnik półkolonii otrzymuje trzy posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. 

11. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do Szkoły w Zielonkach-Parceli 

NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 8.00 (ze względu na śniadanie) i odbioru dziecka w godzinach 

trwania półkolonii. Nieprzestrzeganie godzin odbioru może skutkować wykluczeniem 

uczestnika z półkolonii. 

12. W przypadku nieobecności ucznia, należy do godz. 9.00 zgłosić nieobecność do intendenta 

szkoły. Niezgłoszenie nieobecności będzie skutkowało brakiem zwrotu opłaty za wyżywienie. 

13. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest stosować się do poleceń wychowawców oraz do 

poniższych zasad: 

1) w czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy lub inni nauczyciele, przydzieleni 

do danej grupy, 

2) uczestnicy półkolonii powinni być zaopatrzeni w stosowną odzież, dostosowaną do 

warunków pogodowych w szczególności posiadać nakrycie głowy oraz własne napoje, 

3) o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych uczestnicy półkolonii bezzwłocznie informują 

nauczyciela/wychowawcę/opiekuna, 

4) rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii, 

5) organizatorzy i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 

wartościowe, osobiste itp. pozostawione podczas półkolonii przez uczestnika, 

6) wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą 

wyciągnięte konsekwencje z wykluczeniem uczestnika z półkolonii włącznie, 

7) w przypadku naruszenia przez uczestnika półkolonii zasad kulturalnego zachowania 

zawiadomieni będą jego rodzice/opiekunowie prawni oraz dyrektor szkoły, 

8) uczestnik akcji zobowiązany jest przestrzegać procedur związanych z zapobieganiem, 

zwalczaniem COVID-19 (maseczki, dezynfekcja rąk)  

9) w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 

obowiązujące w tym przedmiocie w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), Statutu Szkoły Podstawowej                     

w Zielonkach Parceli, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r.        

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452),  rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa           

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 

69 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły               

i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516 ze zm.). 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119                 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana (w tym Uczestników półkolonii) danych osobowych jest:  

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli, ul. Południowa 2, 05-082 Zielonki 

Parcela, e-mail: sekretariat@szkola-zielonki.pl  

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: 

mailto:sekretariat@szkola-zielonki.pl
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1) Szkoły Podstawowej jest za pomocą adresu e-mail: iod@szkola-zielonki.pl;   

3) Pani/Pana (w tym Uczestników półkolonii) dane osobowe przetwarzane będą w celu 

związanym z organizacją półkolonii w szkole; 

4) odbiorcami Pani/Pana (w tym Uczestników półkolonii) danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym powierzona zostanie organizacja wydarzeń w ramach półkolonii;   

5) Pani/Pana (w tym Uczestników półkolonii) dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji półkolonii, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Pani/Pana (w tym Uczestników półkolonii) jest wymogiem niezbędnym w celu uczestnictwa 

w półkolonii;   

7) posiada Pani/Pan: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 

wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

mailto:iod@szkola-zielonki.pl


                           

 
              Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli                                                 

  ul. Południowa 2, 05-082 Stare Babice, 
tel. +48 509 645 700, tel. 22  487 18 00 
www.szkola-zielonki.edupage.org 

 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,           

z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału     

w półkolonii bądź przerwaniem przez dziecko korzystania z wypoczynku. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole 

Podstawowej w Zielonkach Parceli Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

10)  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

                                                           Organizator Szkoła Podstawowa 


