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REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII NATURALNIE W RADO RESORT 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poniższego regulaminu.  

2. Uczestnik półkolonii ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach o ile nie został 

zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub kierownika.  

3. Uczestnik zobowiązany jest do dbałości o czystość i porządek oraz powierzone mienie.  

4. Uczestnik ma obowiązek dbania o codzienną higienę osobistą.  

5. Uczestnik ma obowiązek posiadania skanu LEGITYMACJI SZKOLNEJ lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość każdego dnia trwania półkolonii.  

6. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy.  

7. Uczestnik musi stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez 

opiekunów.  

8. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów: 

• Bezpieczeństwa, przeciwpożarowych i ruchu drogowego oraz  

• zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego.  

9. Uczestnik winien mieć szacunek dla osób starszych oraz kolegów i koleżanek.  

10. Uczestnik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia 

dla życia lub zdrowia innych , ma obowiązek natychmiast poinformować o tym opiekunów.  

11. 12.Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika półkolonii. 

13.Uczestnik ma prawo do pełnej realizacji programu półkolonii i do udziału we wszystkich 

zajęciach programowych  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję jego ustalenia. 

Podpis rodzica lub opiekuna: 

Miejscowość, data: ………………………………… …………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka:......................................................................... na półkolonii  

organizowanej przez Fundację Smakuj Życie”, zarejestrowaną pod adresem: Mickiewicza 4, 35-064 

Rzeszów, reprezentowaną przez: Urszulę Zych – Prezesa Fundacji oraz zobowiązuję się do pokrycia 

wszelkich kosztów związanych z pobytem dziecka jak również związanych z usunięciem ewentualnych 

szkód wyrządzonych przez dziecko w czasie trwania turnusu. Przyjmuję do wiadomości, że Fundacja 

Smakuj Życie, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe utracone podczas półkolonii.  

W przypadku karygodnego łamania regulaminu półkolonii, uczestnik może zostać dyscyplinarnie 

usunięty z wydarzenia na koszt rodziców/opiekunów.  

 

 

Podpis rodzica lub opiekuna: 

Miejscowość, data: ………………………………… …………………………………… 
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1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych w naszej bazie przedsiębiorców 

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2018, 

poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

5/46/WE („RODO”) jest: przez Fundacja Smakuj Życie”, zarejestrowaną pod adresem: 

Mickiewicza 4, 35-064 Rzeszów, e-mail: kontakt@smakujzycie.org  

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu 

organizacji wypoczynku dla dzieci i informowania Państwa o ewentualnych zmianach przy 

pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. na wskazany adres e-mail lub nr 

telefonu. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę na otrzymywanie w/w 

informacji poprzez wysłanie wiadomości email na adres: kontakt@smakujzycie.org 

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce 

do momentu wycofania zgody.  

3. Ponadto informujemy, iż w związku z powyższym przysługuje Państwu prawo do :  

● dostępu do danych osobowych,  

● sprostowania danych osobowych , które są nieprawidłowe,  

● uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne,  

● usunięcia przetwarzanych danych osobowych,  

● ograniczenia przetwarzanych danych osobowych.  

4. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich nie 

podania będzie brak możliwości otrzymywania korespondencji mailowej oraz informacji 

telefonicznej zawierającej m.in. informacje handlowe dotyczące wypoczynku dla dzieci, które w 

swojej ofercie proponuje Fundacja Smakuj Życie.  

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody i nie będą 

przekazywane innym odbiorcom.  

7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi 

podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.  

 

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

Data      Podpis rodziców lub prawnych opiekunów 

mailto:kontakt@smakujzycie.org

