
REGULAMIN PÓŁKOLONII 

„Ubierz sportowe buty i ruszaj po wielką przygodę” 
– Półkolonie sportowe z MOSIR 2019 

 
 
I. ORGANIZATOR 

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach z siedzibą w Żorach ul. Wolności 36a 
 
II. CEL 

1) Popularyzacja sportowo-rekreacyjnego wypoczynku, jako najprostszej formy aktywności 
ruchowej. 

2) Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. 
3) Zapewnienie wolnego czasu podczas letnich wakacji. 

 
III. TERMIN, MIEJSCE 

1) Półkolonie odbędą się w terminie: 
 - 22.07 – 26.07.2019r.   

2) Miejsce organizacji półkolonii: Hala Sportowa, ul. Folwarecka 10. 
3) Godziny pobytu dzieci na półkoloniach: od 9.00 do 16.00. 

  
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) Organizator ustala wiek dziecka od 6 do 13 lat.  
2) Rodzic w imieniu dziecka, uczestnika półkolonii, na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a” oraz 

art. 7 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, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach, nagraniach 
filmowych oraz wywiadach swojego dziecka dla potrzeb związanych z organizacją i 
promocją półkolonii. 

3) Rodzic/ opiekun prawny uczestnika półkolonii winien zapoznać się z całym regulaminem,  
a w szczególności z obowiązkiem informacyjnym, zawartym w punkcie IX niniejszego 
regulaminu, dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

4) Rodzic/ opiekun prawny powinien dokonać pełnej wpłaty w wysokości 350 zł*.,  
5) Rodzic/ opiekun prawny winien także złożyć komplet dokumentów, a w nim: 

a) czytelnie podpisane oświadczenia (załącznik nr 1)**, zawierające informacje: 
(1) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w sportowo-

rekreacyjnych półkoloniach,  
(2) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie 

wizerunku dziecka, jak w pkt. IV ppkt.2, 
(3) o zapoznaniu i stosowaniu się do treści niniejszego regulaminu. 

6) Rodzic/ opiekun prawny winien dostarczyć czytelnie wypełnioną kartę kolonijną (załącznik 
nr 2)** zgodnie z dokumentem tożsamości i zweryfikowaną podczas składania 
dokumentów. 

 
V. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia z dokonaniem całości wpłaty z kompletem ww. dokumentów, zawartych w pkt. 
V,  
ppkt.4-6 będą przyjmowane codziennie, do dnia 19.06.2019 w godz. 8.00 – 20.00, w kasie 
hali sportowej ul. Folwarecka 10 w Żorach (wskazane wcześniejsze pobranie 
odpowiednich dokumentów ze strony organizatora lub kasie Hali sportowej lub biurze nr 3 
u organizatora. 

2. Organizator ustala w dniu 25.06.2019, o godz. 17.00 zebranie organizacyjne z rodzicami 
dzieci zakwalifikowanymi do udziału w półkoloniach, na którym rodzicom zostaną 
omówione sprawy organizacyjne.  

       
VI. PROGRAM POBYTU 

1. Organizator ustala ramowy program: 
a) godz. 9.00 zbiórka, śniadanie, 
b) godz. 9.30 – 15.00 zajęcia programowe z instruktorem zgodnie z harmonogramem, 
c) godz.15.00 obiad,                                                                          
d) godz.16.00 rozwiązanie zajęć, zakończenie. 



 
 
2. Proponowane zajęcia w tygodniu: 
 poniedziałek –  powitanie uczestników, regaty kajakowe, ognisko z pieczeniem kiełbasy na 
   śmieszku /w razie niepogody wejście do miasteczka westernowego/,  
   zajęcia rekreacyjne w obiekcie 
 wtorek –  dzień sportu – z niespodzianką, w plenerze lub w hali (w razie niepogody), 
   następnie bule,  tenis ziemny i stołowy, karate, judo, rolki, 
 środa –  wyjście do kina, rolki, bule, tenis ziemny i stołowy, karate, judo, rolki, 

czwartek –  wycieczka do Parku Leśnych Niespodzianek (w razie niepogody wycieczka 
   do zamku lub zagrody żubrów,  skansenu w Pszczynie,) 

 piątek –  bule, tenis ziemny i stołowy, karate, judo, rolki, podsumowanie półkolonii, 
   zakończenie turnusu,” 
 

VII. Miejsce zbiorki 
1. Miejscem zbiórki dzieci jest Hala Sportowa MOSiR-u, ul. Folwarecka 10, dzieci będą 
 przyprowadzane przez rodziców na miejsce zbiórki codziennie o godz. 9.00 i odbierane o 
 godz. 16.00. 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przewiduje się utworzenie jednego turnusów z udziałem 50. 
2. Dzieci będą podzielone na mniejsze grupy, max do 15 osób. 
3. W ramach półkolonii dzieci skorzystają z jednej wycieczki autokarowej, z wyjścia na basen 

i do kina (w przypadku choroby lokomocyjnej dziecka, w razie potrzeby, rodzic we własnym 
zakresie zaaplikuje stosowne lekarstwo). 

4. Za wyjątkiem czwartku dzieci pod okiem wykwalifikowanej kadry wychowawców i 
instruktorów będą uczestniczyć codziennie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. W tym 
celu winny posiadać zmienny strój i obuwie sportowe, a w przypadku wyjścia na basen, 
strój i ręcznik kąpielowy. 

5. Zajęcia będą się odbywać w hali sportowej lub ma terenie Parku Cegielnia. 
6. Dzieci będą mogły korzystać, pod opieką wychowawcy i instruktora, ze sprzętu i urządzeń 

sportowych, znajdujących się w hali. 
7. Dzieci będą codziennie spożywały dwudaniowy obiad w restauracji „U doradcy” w Żorach. 
8. Dzieci będą miały zapewnione śniadanie, wykonane i dostarczone przez Restaurację  

„U Doradcy” i otrzymają codziennie jedną butelkę, (0,5 l) niegazowanej wody mineralnej. 
Dzieci będą otrzymywały także ciepłą herbatę. 

9. Podczas trwania półkolonii dzieci będą wychodziły w plener. W związku z tym powinny 
posiadać stosowne ubranie w zależności od pogody i rodzaju zajęć. 

10. Uwaga! W przypadku rezygnacji dziecka z półkolonii rodzic winien poinformować 
organizatora najpóźniej do 21.06.2019r, do godz. 10.00. W przeciwnym razie połowa 
wpłaty będzie zaliczona na poczet organizowanych półkolonii i poczynionych zobowiązań 
finansowych. 

11. W przypadku rezygnacji dziecka z półkolonii, w trakcie trwania turnusu, uiszczona wpłata  
 wpisowego przez rodzica zostanie w całości zaliczona w poczet poniesionych kosztów i  
 zobowiązań organizatora. 
12. Wszystkie informacje jak i druki do pobrania będą dostępne w kasie hali sportowej oraz na 

stronie internetowej www.mosir.zory.pl 
13. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi półkolonii. 
14. Organizator udostępnia dzieciom płytę boiska, w wyznaczonych godzinach, szatnię oraz 

pokój narad bez możliwości pozostawienia w niej rzeczy osobistych. 
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie 

obiektu podczas trwania półkolonii. 
16. Organizator nie będzie podawał lekarstw, które dziecko winno zażywać.  
17. Organizator ubezpiecza uczestników od NNW.  
18. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko podczas 

trwania półkolonii i zobowiązuje się do ich pokrycia. 
19. Organizator zakazuje w trakcie trwania półkolonii korzystania z wszelkich używek (alkohol, 

papierosy, narkotyki) oraz naruszania wszelkich regulaminów obowiązujących na 
obiektach, w których będą odbywać się półkolonie. Dziecko, które nie dostosuje się do 
powyższych zakazów, zostanie skreślone z listy uczestników bez zwrotu uiszczonej wpłaty 
na poczet kolonii.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 
poinformować rodziców wszystkich uczestników na zebraniu organizacyjnym (pkt. V, ppkt 



2), przed rozpoczęciem imprezy lub w trakcie przypadku ważnych zdarzeń losowych lub 
siły wyższej. 

 
IX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 Organizator informuje, że: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
z siedzibą: 44-240 Żory, ul. Wolności 36a. 

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa  
lub realizacja umowy. 

3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową  
w sprawie przetwarzania danych jest: Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych MOSiR Żory. E-mail: kuba@eduodo.pl 

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających  
z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie 
powyższego celu nie będzie możliwe. 

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa lub 
podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy. 

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego  
po roku, w którym dane osobowe zostały podane. 

 
UWAGA:  

* Wyjątek stanowi wysokość wpłaty pomniejszona o 10 % na  każde dziecko, w przypadku 
   udziału w półkoloniach rodzeństwa. 

 ** Załączniki winny być opatrzone podpisem rodzica, opiekuna prawnego. 
 
 
 
Organizator: MOSiR Żory 

 

mailto:kuba@eduodo.pl

