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REGULAMIN ZAJĘĆ „PÓŁKOLONIE NA SPORTOWO” W DNIACH 26-30 SIERPNIA 2019r. 
 

I. Organizator:  
Organizatorem zajęć „Półkolonie na sportowo” jest Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach. Adres: 
43-250 Pawłowice,  ul. Sportowa 14, tel. 32 47 24215, e-mail: gos@pawlowice.pl.  
 
II. Cel zajęć „Półkolonie na sportowo”: 
Zajęcia zapewniają wypoczynek dla dzieci szkolnych  polegający na organizacji zajęć sportowo-
rekreacyjnych, zabaw integracyjnych oraz wycieczek. 
 
III. Uczestnicy: 
Uczestnikiem zajęć może być dziecko – mieszkaniec gminy Pawłowice lub uczeń szkoły z terenu gminy 
Pawłowice – od pierwszej klasy do ukończenia piątej klasy szkoły podstawowej. Warunkowo do zajęć 
może zostać dopuszczone dziecko w wieku 6 lat cechujące się „samodzielnością”. Dzieci niebędące 
mieszkańcami Gminy Pawłowice mogą być uczestnikami zajęć w przypadku wolnych miejsc. 
 
IV. Przebieg zajęć „Półkolonie na sportowo”: 
1. Zajęcia trwają od 26.08.2019 r. do 30.08.2019 r. od poniedziałku do piątku według szczegółowego 

harmonogramu, który jest załącznikiem do regulaminu. 
2. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów firmy Swimmers Planet. 
3. Zajęcia odbywają się na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach tj. hali sportowej, 

pływalni, w Centrum Multidyscyplinarnym oraz poza tymi obiektami według szczegółowego planu. 
Dodatkowo, w przypadku wycieczek, w harmonogramie są podane miejsca zbiórki dzieci przed 
wyjazdem. 

4. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć (za 
wyjątkiem rowerów), poczęstunek (jeden dziennie) oraz wodę. 

5. Uczestnicy mogą przynosić własne napoje oraz kanapki. 
 
V. Zapisy i opłaty: 
1. Zapisy na zajęcia odbywają się od 08.07.2019 do 22.08.2019 (lub do wyczerpania miejsc) w 

Gminnym Ośrodku Sportu przy ul. Sportowej 14, w godzinach pracy kasy. 
2. Zapisów można dokonać po wybraniu dnia (lub dni), w którym dziecko będzie uczestniczyło w 

zajęciach i dokonaniu opłaty gotówką/kartą w kasie GOS. 
3. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc bez wniesionej opłaty. 
4. Opłata za zajęcia wynosi 60 zł/dzień. 
5. Opłata zawiera: opiekę instruktorów, bilety wstępu na obiekty sportowe, poczęstunek, wodę. 
6. Kasa GOS czynna jest codziennie w godzinach otwarcia pływalni. 
7. Ze względu na charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona i nie może przekraczać 20 os./grupa. 
8. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach (nawet jeżeli nieobecność ta spowodowana jest 

chorobą) nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Po wybraniu i opłaceniu zajęć nie ma możliwości 
rezygnacji z nich, chyba że utworzona jest lista rezerwowa, a osoba znajdująca się na niej potwierdzi 
chęć uczestnictwa w zajęciach. 

 
VI. Odpowiedzialność organizatora: 
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez dzieci w czasie zajęć oraz za zniszczenia rzeczy 

należących do uczestników, a dokonanych przez inne dzieci. Za powyższe odpowiadają rodzice. 
2. Organizator zaleca, aby uczestnicy nie przynosili na zajęcia cennych urządzeń i przedmiotów 

wartościowych (biżuteria, telefony, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego 
typu przedmioty. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy program nie może być 
zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora. 
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4. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o 
zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych dziecka. 

 
VII. Odpowiedzialność instruktorów: 
1. Instruktor ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, pilnowania uczestników i niepozostawiania 

ich bez opieki. Sprawowania opieki w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności 
opiekuńczych. Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia. 

2. Instruktor ma obowiązek poszanowania godności każdego uczestnika zajęć. 
3. Po zakończeniu zajęć instruktor ma obowiązek dostarczyć do biura Gminnego Ośrodka Sportu listę 

obecności uczestników. 
 
VIII. Odpowiedzialność rodziców: 
1. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem 

zajęć na miejsce zbiórki i informowania o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia. 
2. Rodzice są odpowiedzialni za wyposażenie dziecka w odpowiedni strój i sprzęt w zależności od zajęć. 
3. W przypadku zapisania dziecka z zaburzeniami ruchowymi lub zaburzeniami interakcji społecznej 

rodzic zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowej opieki nad dzieckiem i poniesienia kosztów 
biletów wstępu opiekuna we własnym zakresie. 

4. W przypadku braku poinformowania o zaburzeniach wymienionych w punkcie 3, dziecko zostanie 
skreślone z listy uczestników zajęć bez zwrotu opłaty. 

 
IX. Odpowiedzialność uczestników: 
1. Uczestnicy mają prawo do udziału w zajęciach oraz uzyskania niezbędnej pomocy od instruktorów. 
2. Uczestnicy mają obowiązek wykonywania polecenia instruktorów, przestrzegania regulaminów 

obiektów, dbanie o czystość i porządek, okazywania szacunku instruktorom oraz innym 
uczestnikom zajęć, dbania o dobrą atmosferę w grupie i czynny udział w zajęciach. 

3. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, 
wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

4. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i niewykonywanie 
poleceń instruktorów oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 
upomnienie przez instruktora, zakaz udziału w niektórych zajęciach. 

 
X. Ochrona danych osobowych  
W związku z realizacją wymogów 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 RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), 
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach osobom, 
których te dane dotyczą. Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Gminny 
Ośrodek Sportu w Pawłowicach, ul. Sportowa 14, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47 24215, e-mail: 
gos@pawlowice.pl. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 1. w celu przyjęcia 
zgłoszenia uczestnika zajęć „Półkolonie na sportowo”, 2. w celu realizacji programu zajęć „Półkolonie 
na sportowo”.  
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po 
zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda 
osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi 
do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane 
będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane 
nie są przekazywane do państw trzecich. 
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