
Regulamin „Zima z SOK-iem”
10-14 lutego 2020 r.

kultura
sokołowska

Program „Zima z SOK-iem” jest skierowany do dzieci w wieku od 5 do 15 lat.

Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów w czasie zajęć zgodnie z harmonogramem.

O uczestnictwie dziecka w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą odbywały się w maksymalnie piętnastoosobowych grupach.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedno dziecko może uczestniczyć tylko w dwóch zajęciach w ciągu dnia.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pisemne wyrażenie zgody przez opiekuna na wykorzystanie wize-
runku dziecka w mediach i na stronie internetowej SOK (odpowiedni druk).

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania punktualnego stawiania się w miejscu zajęć, a opiekunowie 
do punktualnego odbioru dzieci z zajęć.

Instruktorzy SOK ponoszą odpowiedzialność tylko za pobyt dziecka w sali podczas zajęć.

Każde z dzieci ma prawo do uczestniczenia w zajęciach, w odpowiedniej dla siebie grupie wiekowej.

Dziecko jest przyprowadzane do SOK przez rodzica/opiekuna, dopiero po sprawdzeniu listy obecności zajęć 
dziecko jest pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia. 

Jeżeli rodzic/opiekun wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka z SOK do domu, powinien pisemnie 
poinformować o tym instruktora.

Uczestnicy „Zimy z SOK-iem” zobowiązują się do :
- przestrzegania Regulaminu
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż, 
- niestwarzania zagrożenia dla innych,
- wykonywania poleceń instruktorów,
- dbałości o mienie SOK i pomoce dydaktyczne.

Samowolne oddalenie się od instruktorów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń instruktorów 
oraz nieprzestrzeganie Regulaminu „Zimy z SOK-iem” może skutkować odmową dalszego udziału dziecka 
w zajęciach.

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiadają jego rodzice/opiekunowie.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie „Zimy z SOK-iem” oraz za znisz-
czenia mienia należącego do innych uczestników.

Organizator nie zaleca przynoszenia na zajęcia cennych przedmiotów zbędnych podczas udziału
w zajęciach, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

Przy zapisywaniu dziecka na zajęcia należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna 
dziecka.

W przypadku konieczności wycofania dziecka z zajęć, należy powiadomić o tym  organizatorów w możliwie 
najkrótszym czasie.

Należy poinformować organizatora o stanie zdrowia dziecka.
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data i czytelny podpis rodzica/opiekuna



kultura
sokołowska

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury z siedzibą
w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 27, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, oraz Państwa dziecka.

inspektorem danych osobowych u Administratora jest Arkadiusz Godula, e-mail: iod@sokolowpodl.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- promocji działań realizowanych w Sokołowskim Ośrodku Kultury
- promocji życia kulturalnego w Mieście Sokołów Podlaski
i będą udostępniane innym odbiorcom.

podstawą przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz uczestnika jest art. 6 ust.1 lit. b (Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych) zwanego RODO,

podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawar-
cie umowy,

posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe i uczestnika zajęć wynikające z wypełnionego formularza, przetwarzamy dla 
potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług, do czasu aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich 
przetwarzania, w tym celu Pani/Pan wycofa zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie Pani /Pana zgody, 
lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

Pani /Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez:
- Sokołowski Ośrodek Kultury,
- Miasto Sokołów Podlaski,
- media lokalne tj. Wieści Sokołowskie, Tygodnik Siedlecki, Życie Sokołowa, Kurier Miejski, ZOOM. Oko na 
kulturę,
- portale internetowe: www.sokolowskakultura.pl, www.sokolowpodl.pl, www.wiescisokolowskie.pl, 
www.tygodniksiedlecki.pl, www.zyciesokolowa.pl, www.podlasie24.pl,
- stacje radiowe: Radia dla Ciebie i Katolickiego Radia Podlasie,
- media społecznościowe: Facebook i Instagram.
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  Klauzula informacyjna
„Zima z SOK-iem” 

10-14 lutego 2020 r.

W związku z przystąpieniem do projektu „Zima z SOK-iem” i przekazaniem nam danych osobowych Państwa 
dziecka, informujemy Panią/Pana, że: 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna



DANE UCZESTNIKA:

Imię i nazwisko dziecka:

Data urodzenia dziecka: 

Adres zamieszkania dziecka: 

Wiek:

PESEL: 

DANE OPIEKUNA:

Imię i nazwisko ojca/opiekuna: 

Imię i nazwisko matki/opiekuna:

Telefon kontaktowy do opiekunów:

kultura
sokołowska

Deklaracja uczestnictwa
w programie„Zima z SOK-iem” 
10-14 lutego 2020 r.

Proszę o przyjęcie mojego dziecka na zajęcia Zima z SOK-iem 2020 r. 

Opłaty przyjmowane są w punkcie informacyjnym przez pięć dni w tygodniu,
czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 18:00.

Koszt zajęć: 10zł/jedne zajęcia

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna


