
   REGULAMIN PÓŁKOLONII PN. „HISTORIA BŁĘKITNEJ PLANETY”

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PÓŁKOLONII „HISTORIA BŁĘKITNEJ PLANETY”
1. Organizatorem  półkolonii  jest  Fundacja  PRO  FUTURO  w  Sułkowicach  k.  Andrychowa  oraz  Instytut  Teatralny

im. Z. Raszewskiego w Warszawie.
2. Partnerami  wspomagającymi  organizację  półkolonii  są  Zespoły  Szkół  Samorządowych  w  Sułkowicach-Łęgu

i  Sułkowicach-Bolęcinie,  Centrum Kultury i  Wypoczynku w Andrychowie,  Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Radość”
w Sułkowicach.

3. Półkolonia  organizowana  jest  w  ramach  ogólnopolskiego  programu  Instytutu  Teatralnego  im.  Z.  Raszewskiego
w Warszawie pn. „Lato w teatrze”, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

4. Półkolonia  organizowana jest  zgodnie z  wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 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.).

5. Zajęcia w ramach półkolonii odbywać się będą w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu (ul. Centralna 2,
Sułkowice).

6. Zajęcia w ramach półkolonii realizowane będą w dniach 13-25 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-15:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-12:00. W niedziele i święta zajęcia nie będą realizowane.

7. W ramach zajęć przewidziane są także krótkie piesze wycieczki, wizyty w pobliskim Wiejskim Domu Kultury należącym
do  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku  w  Andrychowie  (ul.  Beskidzka  124  a/2,  Sułkowice) oraz  budynku  „starego
przedszkola” zarządzanym przez Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Radość” (ul. Beskidzka 110, Sułkowice).

8. Zajęcia  zakończą  się  publicznym  pokazem  efektów pracy  warsztatowej  uczestników półkolonii  w  dniu  25  sierpnia
2018  r.  o  godz.  12:00.  Planowane  miejsce  realizacji  pokazu:  teren  zielony  przy  budynku  „starego  przedszkola”
(ul. Beskidzka 110).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII „HISTORIA BŁĘKITNEJ PLANETY”
1. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
2. W  zajęciach  mogą  brać  udział  dzieci,  których  rodzice  lub  opiekunowie  wypełnili  „Kartę  kwalifikacyjną  uczestnika

wypoczynku” oraz wyrazili  zgodę na ich uczestnictwo, dowodem czego jest  podpisanie przez rodzica lub opiekuna
prawnego oświadczeń o zgodzie na udział dziecka w półkolonii, na wykorzystywanie wizerunku, przetwarzanie danych
osobowych  oraz  o  akceptacji  postanowień  regulaminu  i  dostarczenie  ich  do  Zespołu  Szkół  Samorządowych
w Sułkowicach-Łęgu przed rozpoczęciem zajęć, jednak nie później niż do 10 sierpnia 2018 r. włącznie. 

3. Formularze  oświadczeń  i  „Karty  kwalifikacyjnej  uczestnika  wypoczynku”  są  dostępne  w  Zespołach  Szkół
Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu i Sułkowicach-Bolęcinie.

4. Rodzic  lub opiekun prawny zgłaszający dziecko do udziału w półkolonii  potwierdza tym samym jego obecność  na
zajęciach.

5. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
6. Dziecko  zgłoszone  do  udziału  w  programie  zobowiązuje  się  tym  samym,  w  przypadku  zakwalifikowania  go,  do

uczestnictwa w publicznym pokazie stanowiącym integralną część półkolonii, który odbędzie się 25 sierpnia 2018 r.
zgodnie z punktem I.8 niniejszego regulaminu. Rezygnacja z udziału w pokazie końcowym możliwa będzie wyłączne po
zaakceptowaniu takiego rozwiązania przez kierownika półkolonii.

7. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Organizator, najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2018 r. włącznie, powiadomi telefonicznie, czy zgłoszone dziecko zostało

zakwalifikowane do wzięcia udziału w półkolonii.
9. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników półkolonii, organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia

okresu naboru uczestników, ich odwołania bądź zorganizowania półkolonii  w innym terminie. O zaistniałej  sytuacji
organizator powiadomi wszystkich zgłaszających chęć udziału w półkolonii drogą telefoniczną.

10. W  przypadku  dużej  liczby  zgłoszeń  i  niezakwalifikowania  wszystkich  kandydatów  na  listę  uczestników  półkolonii
organizator  sporządzi  rezerwową listę  uczestników,  którzy  zostaną o  tym fakcie  powiadomieni  drogą telefoniczną.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników z listy rezerwowej.

11. Rezygnacja z uczestnictwa w półkolonii jest możliwa najpóźniej do 6 sierpnia 2018 r. Rezygnacja z udziału w zajęciach
będzie przyjmowania wyłącznie drogą mailową na adres profundacjafuturo@gmail.com. 

12. Rezygnacja  z  uczestnictwa w półkolonii  w trakcie jej  trwania  jest  możliwa jedynie  z  przyczyn losowych, o których
wystąpieniu rodzic bądź opiekun prawny dziecka nie wiedział w momencie zgłaszania dziecka do udziału w półkolonii,
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po konsultacji z kierownikiem wypoczynku.
13. Dla rodziców i opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w zajęciach odbędzie się spotkanie informacyjne w dniu

12  sierpnia  2018  r.  o  godz.  18:00  w budynku  „starego  przedszkola”  (ul.  Beskidzka  110,  Sułkowice).  Obecność  na
spotkaniu jest obowiązkowa.

14. Rodzice i  opiekunowie dzieci  są  zobowiązani  do codziennego zaopatrzenia  dziecka w napój,  posiłek oraz nakrycie
głowy.

15. Organizator  w  czasie  trwania  zajęć  sprawował  będzie  opiekę  nad  uczestnikami  półkolonii.  Organizator  nie  ponosi
jednak odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika innemu uczestnikowi półkolonii. Koszty takich szkód
pokrywa rodzic lub opiekun prawny uczestnika. 

16. W  przypadku  samodzielnego  powrotu  dziecka  do  domu  lub  odebrania  dziecka  przez  osoby  trzecie  rodzice  są
zobowiązani napisać i dostarczyć Organizatorowi odpowiednie oświadczenie.

17. Organizator  zapewnia  ubezpieczenie  uczestników  od  nieszczęśliwych  wypadków.  Dostęp  do  opieki  medycznej
zapewniony będzie w ramach świadczeń 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).

18. Uczestnicy mają obowiązek: 
a) uczestniczyć we wszystkich zajęciach programu półkolonii, 
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
c) brać udział w realizacji programu półkolonii, 
d) przestrzegać poleceń instruktorów i wychowawców,
e) darzyć należytym szacunkiem kolegów i koleżanki oraz opiekunów,
f) szanować mienie oraz pomoce dydaktyczne,
g) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 
h) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 
i) przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
j) stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscach realizacji programu półkolonii. 

19. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

III. PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ
1. Filmowanie  oraz  fotografowanie  podczas  zajęć  możliwe  jest  tylko  za  zgodą  prowadzącego  zajęcia.  Organizatorzy

zabraniają  uczestnikom  rejestracji  zajęć  warsztatowych  (nagrań  i  zdjęć)  oraz  ich  publikacji,  bez  uprzedniej  zgody
prowadzącego zajęcia oraz pozostałych członków grupy uczestniczących w zajęciach.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji foto/video zajęć oraz publicznego pokazu do celów archiwalnych
i  promocyjnych.  Uczestnicy  programu  wyrażają  zgodę  i  przenoszą  nieodpłatnie  na  rzecz  organizatorów  prawa  do
artystycznych wykonań Projektu z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w zakresie określonym poniżej:

3. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji:
 utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
 zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;
 wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne

wykonanie, użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;
 rozpowszechnianie  artystycznego wykonania  w każdy inny możliwy sposób,  w tym retransmisja  występów

w radiu i telewizji, droga naziemna oraz satelitarna;
 umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronach internetowych organizatorów;
 publiczne odtworzenie;
 wykorzystanie  artystycznych  wykonań  lub  dowolnych  jego  fragmentów  w  innym  dziele,  w  szczególności

w dziele zależnym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik półkolonii jest zobowiązany przestrzegać regulaminu organizacji półkolonii.
2. Koszt szkód poczynionych przez uczestnika programu pokrywa rodzic lub opiekun prawny dziecka.
3. Dane osobowe uczestników programu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10

maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe są
zbierane w celach związanych wyłącznie z organizacją i realizacją półkolonii teatralnych pn. „Historia błękitnej planety”
na  zasadzie  dobrowolności,  jednakże  podanie  danych  w  Formularzu  Zgłoszenia  jest  warunkiem  wzięcia  udziału
w zajęciach. Administratorem danych jest Organizator, który będzie je przetwarzał tylko i wyłącznie w celach zgodnych
z działalnością statutową, a w szczególności w związku z organizacją półkolonii i jej programu.

4. Warunkiem uczestnictwa  w półkolonii  jest  oświadczenie  podpisane  przez  rodzica  lub  opiekuna  prawnego dziecka
o zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego regulaminu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjvgqzdq

