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REGULAMIN PÓLKOLONII   
„TEATR MARZENIAMI TKANY”  

ORGANIZOWANEJ  
PRZEZ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI   

W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM  
(dalej jako: „Regulamin)  

   
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA  

1. Organizatorem półkolonii „TEATR MARZENIAMI TKANY” jest MIEJSKO GMINNY OŚRODEK 
KULTURY SPORTU I REKREACJI W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM (zwany dalej: „Organizator”)   
w ramach Programu "Lato w Teatrze" dofinansowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego z siedzibą w Warszawie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

2. Półkolonia organizowana jest zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.) oraz wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla 
organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.  

3. Zajęcia w ramach Półkolonii realizowane będą w budynku MGOKSiR przy ul. Rzeszowskiej 
29A   
w Sokołowie Młp., w dniach 25.07 - 07.08.2022 r. w wyłączeniem 31.07.2022r., wg 
następującego harmonogramu:  

a. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00,  
b. 30.07 - wyjazd na spektakl teatralny - miejsce i dokładna godzina zostanie podana  

w dniu rozpoczęcia zajęd;  
c. 6.08 - 12:00 - 18:00 - finałowy pokaz - sala widowiskowa MGOKSiR ul. Lubelska 5   

w Sokołowie Młp.,   
d. 7.08 - spotkanie podsumowujące projekt godz. 16:00.  
e.  

4. Półkolonia skierowana jest do 15 osób w wieku 12-16 lat, mieszkających lub uczących się na 
terenie gminy Sokołów Młp.  

5. Udział w Półkolonii jest bezpłatny.  
   
WARUNKI UCZESTNICTWA i ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

6. Półkolonia prowadzona będzie metodą warsztatową w zakresie: pracy z tekstem, ruchu 
scenicznego, pantomimy, scenografii, charakteryzacji, emisji głosu i dwiczeo gry aktorskiej, 
zakooczona publicznym spektaklem.  

7. Zgłoszenia na Półkolonię należy przesyład do dnia 30 czerwca 2022 r. drogą mailową na adres 
e-mail: biuro@mgoksir-sokolow.pl w formie podpisanych skanów. Oryginały dokumentów 
należy dostarczyd do MGOKSiR najpóźniej w dniu rozpoczęcia Półkolonii.  

8. W Półkolonii mogą brad udział dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę 
na ich uczestnictwo, poprzez podpisanie oświadczeo i zgód, o których mowa w Załączniku nr 
1 do niniejszego Regulaminu. Odmowa podpisu zgód lub oświadczeo jest równoznaczna  
z brakiem możliwości uczęszczania dziecka na Półkolonię.   

9. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszający dziecko do udziału w Półkolonii potwierdza tym 
samym jego obecnośd na wszystkich zajęciach w ramach Półkolonii, w tym do uczestnictwa  
w pokazie stanowiącym integralną częśd programu w dniu 6 lipca 2022r.  
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10. Ilośd miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na Półkolonię decyduje spełnienie wszystkich 
warunków uczestnictwa opisanych w Regulaminie, a w sytuacji dużej liczby chętnych, 
najbardziej przekonujące umotywowanie chęci uczestnictwa przez dziecko (Załącznik nr 2)   

11. Organizator do dnia 3 lipca 2022 r. powiadomi, drogą mailową czy zgłoszone dziecko zostało 
zakwalifikowane do wzięcia udziału w Półkolonii i zostało „Uczestnikiem”.  

12. W przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników Półkolonii, Organizator zastrzega sobie 
prawo do przedłużenia okresu naboru dzieci na Półkolonię, o czym powiadomi wszystkich 
zgłaszających chęd udziału w Półkolonii drogą mailową.  

13. W przypadku dużej liczby zgłoszeo i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę 
Uczestników Półkolonii, Organizator sporządzi rezerwową listę dzieci, których rodzice lub 
opiekunowie prawni zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą mailową. Organizator 
zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników z listy rezerwowej.  

14. Rezygnacja z uczestnictwa w Półkolonii jest możliwa najpóźniej do 16 lipca 2022 r. i będzie 
przyjmowania wyłącznie drogą mailową na adres biuro@mgoksir-sokolow.pl   

15. Organizator zapewnia wodę butelkowaną i jeden ciepły posiłek każdego dnia w przerwie 
między zajęciami.  

16. Organizator zobowiązuje się do:  
a) przygotowania programu półkolonii;  
b) realizacji zajęd praktycznych zgodnie z programem półkolonii;  
c) wyznaczenia opiekunów, którzy będą nadzorowali przebieg zajęd oraz rozdzielali zadania do 

wykonania poszczególnym uczestnikom;  
d) zapoznania uczestników z zakresem powierzonych im obowiązków, organizacją pracy, 

zasadami w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny;  
e) zapewnienia dostępu do niezbędnych materiałów i urządzeo służących realizacji zajęd oraz do 

urządzeo higieniczno-sanitarnych;  
f) powiadamiania rodzica lub opiekuna prawnego o naruszeniu przez uczestnika półkolonii 

regulaminu oraz ewentualnych innych sytuacjach, które są niepożądane z punktu widzenia 
Organizatora.  

17. Organizator może wydalid uczestnika półkolonii w wypadku, gdy naruszy on w sposób rażący 
dyscyplinę lub regulamin, w tym również wtedy, gdy nie wykonuje on zadao wynikających   
z programu. O fakcie, przyczynach i terminie wydalenia Organizator niezwłocznie 
powiadamia   
w formie pisemnej rodzica lub opiekuna prawnego. Wydalenie z półkolonii może się odbyd 
jedynie poprzez osobisty odbiór uczestnika przez rodzica lub opiekuna prawnego.  

18. Dokumentacja merytoryczna zajęd praktycznych półkolonii stanowi własnośd Organizatora.  
19. W ramach półkolonii Organizator może zorganizowad okazjonalne wyjścia grupowe  

o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym.  
20. Za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie MGOKSiR lub podczas wycieczek 

odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.  
21. W przypadku doznania szkody przez uczestnika, który nie stosował się do regulaminu 

Organizator i opiekunowie poszczególnych grup są zwolnieni z odpowiedzialności prawnej za 
szkodę.  

22. Uczestnikowi nie wolno oddalad się z miejsca zajęd bez zgody opiekuna.  
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (w tym pieniądze) 

skradzione uczestnikowi bądź zgubione przez niego w trakcie półkolonii.  
24. Organizator zapewnia Uczestnikom Półkolonii ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. 

Dostęp do opieki medycznej zapewniony będzie w ramach świadczeo opieki zdrowotnej 
udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938)   
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25. Uczestnik Półkolonii może sam wracad do domu po zakooczeniu zajęd o ile rodzic/opiekun 
prawny wyrazi na to zgodę i podpisze stosowne oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.  

26. Rodzic, składając kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka ponosi 
odpowiedzialnośd karną za podanie nieprawdziwych informacji.  

 

PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAO  
27. Filmowanie oraz fotografowanie podczas zajęd na Półkolonii możliwe jest tylko za zgodą 

prowadzącego zajęcia. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji zajęd warsztatowych 
(nagrao   
i zdjęd) oraz ich publikacji, bez uprzedniej zgody prowadzącego oraz pozostałych członków 
grupy uczestniczących w Półkolonii.  

28. 29. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/audio/video/audio-video z zajęd 
realizowanych w ramach Półkolonii z wizerunkiem/ głosem/wypowiedzią Uczestnika czy 
artystycznym wykonaniem/pracą artystyczną/plastyczną wykonaną przez Uczestnika 
utrwalonych jako utwór fotograficzny/audio/video/audiowizualny i ich publicznego 
udostępnienia do celów informacyjnych, promocyjnych  i  archiwalnych  związanych    
z   Półkolonią   oraz   działalnością   statutową   Organizatora w zakresie wskazanym w ust. 4 
poniżej.  

29. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników Półkolonii wyrażają zgodę i przenoszą 
nieodpłatnie na rzecz Organizatora i Operatora Programu Lato w Teatrze (dalej jako: 
Operator) prawa do utrwalonych podczas Półkolonii jako Utwór: 
audio/fotograficzny/audiowizualny w postaci wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika czy 
artystycznego wykonania/pracy artystycznej/plastycznej powstałych podczas Półkolonii  
z prawem przenoszenia na osoby trzecie,  w zakresie określonym poniżej, który obejmuje 
następujące pola eksploatacji:  

a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku, obrazu w formie analogowej i cyfrowej;  
b) zwielokrotnienie Utworu za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;  
c) wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, użyczenia oraz 

najem egzemplarzy na których Utwór utrwalono,  
d) rozpowszechnianie Utworu w każdy inny możliwy sposób, w tym retransmisja/publikacja  

w prasie, radiu i telewizji, droga naziemna oraz satelitarna;  
e) umieszczenie Utworu na serwisach internetowych Organizatora i Operatora, w mediach 

społecznościowych w tym kanałach na YouTube, Facebook; w szczególności na polach 
eksploatacji tj. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mied do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

f) publiczne odtworzenie;  
g) wykorzystanie Utworów lub dowolnych jego fragmentów w innym utworze, w szczególności   

w utworach zależnych.  
  
POSTANOWIENIA KOOCOWE  

30. Uczestnicy Półkolonii oraz rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do 
przestrzegania niniejszego Regulaminu, a uczestnictwo w Półkolonii jest równoznaczne z jego 
akceptacją przez dzieci i rodziców lub opiekunów prawnych.  

31. Koszt szkód poczynionych przez Uczestnika Półkolonii pokrywa rodzic lub opiekun prawny 
dziecka.  

32. 33. Dane osobowe Uczestnika Półkolonii oraz rodziców i opiekunów prawnych będą 
przetwarzanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016  r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  



    
 

4 
 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE z dnia 4.05.2016 r., L/119/1). Dane 
osobowe   są   zbierane   na   zasadzie dobrowolności,   jednakże   podanie   danych w 
Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach. Administratorem danych 
jest Organizator, który będzie je przetwarzał i powierzy dane podmiotom partnerskim tylko i 
wyłącznie w celach zgodnych z działalnością statutową, a w szczególności w związku z 
organizacją półkolonii i jej programu.  

33. Program Półkolonii może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora.  
34. Regulamin Półkolonii jest udostępniony na stronie internetowej https://mgoksir-sokolow.pl.   
35. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym  czasie. Zmiana 

Regulaminu  wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na https://mgoksir-sokolow.pl.  
   
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia dziecka na półkolonię „Teatr marzeniami tkany”;  
Załącznik nr 2 – Karta z zadaniem rekrutacyjnym na Półkolonię „teatr marzeniami tkany” dla dziecka;  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Półkolonii „teatr marzeniami tkany” organizowanej  
przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji   

w Sokołowie Małopolskim  

   
   

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA  
NA PÓŁKOLONIĘ „TEATR MARZENIAMI TKANY”   

   
Imię i nazwisko dziecka: .....................................................................................................  
Data urodzenia dziecka: .................................................................................................  
PESEL dziecka: .............................................................................................................  
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego: ....................................................................  
Adres zamieszkania dziecka: ........................................................................................  
Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na półkolonii jeśli jest inny niż zamieszkania 
dziecka: ......................................................................................................  
Adres e-mail: ...................................................................................................................  
Telefon kontaktowy (do rodziców opiekunów prawnych dziecka): 
........................................................................................................................  
   
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Półkolonii „Teatr marzeniami tkany” 
organizowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu I Rekreacji W Sokołowie 
Małopolskim i, że rozumiem i akceptuję jego treśd.  
   
   
   
   
   
........................    .................... ......................................................................  
miejscowośd, data      czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

   
   
   
INFORMACJA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co 
dziecko jest uczulone, czy posiada jakieś nietolerancje pokarmowe / ograniczenia żywieniowe, na co 
choruje, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach itp.)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………  
posiłek wegetariaoski*  
posiłek mięsny*  
   
Potwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc  
w zapewnieniu właściwej opieki dziecku w czasie trwania Półkolonii.  
    
   
...............................    ............. ......................................................................  
miejscowośd, data       czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  
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 INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO ODBIORU 
DZIECKA Z PÓŁKOLONII  
Do odbioru dziecka z zajęd organizowanych w ramach Półkolonii, poza rodzicami/opiekunami 
prawnymi, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie upoważniam niżej wymienione osoby:*  
   
1.Imię i nazwisko: ………………………………………………………..   
nr telefonu …………………………………………………  
2.Imię i nazwisko: ………………………………………………………..   
nr telefonu …………………………………………………  
.  
Oświadczam, że moje dziecko może samo wracad do domu po zakooczeniu zajęd organizowanych  
w ramach Półkolonii, i że w tym czasie biorę za niego pełną odpowiedzialnośd*  
    
   
.....................................    ....... ......................................................................  
miejscowośd, data       czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

   
* wypełnid właściwe  
   
 
 

   
OŚWIADCZENIE W IMIENIU NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA - ZGODA NA WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU/GŁOSU/WYPOWIEDZI  
w ramach udziału w Półkolonii organizowanej w projekcie „Lato w teatrze”  

   
Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku, 
głosu, wypowiedzi  
 …………………………..………………………………………………………………….. (imię i nazwisko osoby 
niepełnoletniej) na potrzeby udziału w półkolonii „TEATR MARZENIAMI TKANY” organizowanej  
w Programie „Lato w Teatrze”, w tym we wszelkich działaniach informacyjnych i promocyjnych 
związanych z programem i działalnością Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  
w Sokołowie Młp, oraz Operatora Pogramu "Lato w Teatrze" w szczególności na stronach 
internetowych i mediach społecznościowych administrowanych przez MGOKSiR oraz LWT.  
   
   
............................................ ......................................................................  
miejscowośd, data czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim (dalej MGOKSiR):  
   
Przekazanie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale dzięki temu, możemy zapewnid 
osobie niepełnoletniej udział w półkolonii „Teatr Marzeniami Tkany” organizowanej przez Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, w ramach projektu „Lato   
w teatrze” (dalej jako: Projekt). Dlatego powinni Paostwo wiedzied, że:  
 MGOKSiR  ma siedzibę w Sokołowie Młp., przy ul. Lubelskiej 5, 35-050. Jesteśmy administratorem 
Paostwa danych osobowych. Informacji na ten temat udziela Marek Kida. Pełni on rolę inspektora 
ochrony danych, w skrócie IOD. Można do niego zadzwonid pod numer: 177729053 lub napisad 
wiadomośd e-mail na adres: biuro@mgoksir-sokolow.pl   
 Dane osobowe uczestników Półkolonii będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Półkolonii oraz 
promocji i ewaluacji projektu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie   
z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie   
z regulaminem Półkolonii. Podanie danychosobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanielub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział   
w Półkolonii. Przez przekazanie doOrganizatora, prawidłowo wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych 
osobowych na potrzeby przesłaniado uczestnika informacji np: drogą e-mail, sms, list zwykły dot. 
Półkolonii, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami 
określonymi w  rozporządzeniu 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 (OJ L119, 
4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danychosobowych, innych 
obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Półkolonii.  
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobid w dowolnym  
momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. Uczestnik ma prawo wglądu do  
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do 
danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Półkolonii „Teatr marzeniami tkany” organizowanej  
przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji   

w Sokołowie Małopolskim  

    
KARTA Z ZADANIEM REKRUTACYJNYM   

na półkolonię „Teatr marzeniami tkany" dla dziecka   
    
Imię i nazwisko : ...........................................................................................................  
Adres zamieszkania : .....................................................................................................  
   
CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PÓŁKOLONII TEATRALNEJ PONIEWAŻ:  
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................. .................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................  

   

....................................................  
podpis kandydata na uczestnika 

 


