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REGULAMIN 

FERIE ZIMOWE KOM 2019 

 

Podstawowymi dokumentami określającymi zasady organizacji zajęć w KOM w czasie ferii są: 

1. Umowa 

2. Regulamin 

3. Karta Zgłoszenia Dziecka 

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

Dzieci są przyprowadzane i odbierane z KOM punktualnie, zgodnie z deklaracją zawartą w umowie. W 

przypadku przewidywanego spóźnienia dziecka na zajęcia lub opiekuna po odbiór dziecka, należy 

poinformować o tym telefonicznie Organizatora (71-384 12 96), z co najmniej półgodzinnym 

wyprzedzeniem. 

Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z KOM osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) lub 

osoby dorosłe, upoważnione w Karcie Zgłoszenia Dziecka. Osoba odbierająca dziecko nie może się 

znajdować pod wpływem alkoholu. Rodzice (prawni opiekunowie) biorą na siebie pełną 

odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go z placówki przez osobę 

upoważnioną do odbioru. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek zgłosić wychowawcy odbiór i 

wyjście z dzieckiem z KOM. 

Do KOM mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe. Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 

uczestników turnusu, w przypadku widocznych objawów chorobowych (katar, kaszel) wychowawca 

może odmówić przyjęcia dziecka do grupy. W przypadku zaobserwowania u dziecka, w czasie jego 

pobytu na zajęciach, charakterystycznych objawów chorobowych (gorączka, wymioty, wysypka, bóle 

różnego pochodzenia) niezwłocznie zawiadamiani są o tym rodzice (prawni opiekunowie), którzy 

podejmują decyzję o dalszej drodze postępowania z dzieckiem. Rodzice (prawni opiekunowie) są 

zobowiązani do powiadomienia Organizatora o dłuższej niż jednodniowej nieobecności dziecka. 

Posiłki 

Uczestnicy ferii przynoszą ze sobą śniadanie i picie. Ciepły posiłek można dokupić za dodatkową opłatą 

(zgodnie z obowiązującą stawką). W ciągu dnia jest kilka przerw na posiłki (dzieci I śniadanie jedzą w 

domu): 

PAKIET STANDARD 

10.30 – 11.00 – II śniadanie 

13.00 – 13.30 – II danie 

PAKIET PREMIUM  

10.30 – 11.00 – II śniadanie 

13.00 – 13.30 – II danie 

14.30 – 15.00 – zupa 

Wyżywienie (ciepłe posiłki) dla uczestników turnusu dowozi zewnętrzna firma cateringowa. 

Ubezpieczenie  

Każdy uczestnik turnusu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zasady 

ubezpieczenia ściśle określa polisa, a z warunkami ubezpieczenia można zapoznać się u Organizatora. 

Opłaty 

Zasady opłat za turnus wakacji reguluje Umowa. 
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Zobowiązania KOM 

Pracownicy KOM zobowiązują się do: 

- przestrzegania postanowień zawartych w Umowie, Regulaminie i Karcie Zgłoszenia Dziecka 

- zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i życzliwości 

- wspomagania dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień 

- dbania o ich zdrowie i sprawność fizyczną  

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny ( telefony komórkowe, tablety 

itp.) oraz inne wartościowe przedmioty posiadane przez dzieci podczas turnusu. 

Zobowiązania Rodziców / Prawnych Opiekunów 

Rodzice (Prawni Opiekunowie) zobowiązują się do:  

- przestrzegania postanowień zawartych w Umowie, Regulaminie i Karcie Zgłoszenia Dziecka 
- przyprowadzania i odbierania dziecka z KOM osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę dorosłą 
- punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka; poinformowania wychowawcy o ewentualnym 

spóźnieniu, z co najmniej półgodzinnym wyprzedzeniem 
- przyprowadzania do KOM zdrowego dziecka 
- powiadamiania Organizatora o dłuższej nieobecności dziecka 
- Rodzice/opiekunowie dziecka odpowiadają za szkody wyrządzone przez dziecko podczas turnusu. 
Zobowiązania Dziecka 

Dzieci zobowiązują się do: 

- przestrzegania zasad zawartych w regulaminach pracowni 

- słuchania i wykonywania poleceń wychowawcy  

Przetwarzanie danych osobowych  

Administratorem danych osobowych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony 

danych osobowych jest Administrator.  

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Administratora 

ich danych oraz danych dziecka dla potrzeb realizacji usług na warunkach określonych w obowiązujących 

przepisach.  

Każdy ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Wycofanie zgody jest 

jednoznaczne z rezygnacją z usług.  

Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka ma również prawo do złożenia 

skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością 

korzystania z usług.  

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w czasie realizacji usługi dla 

danego dziecka, chyba że przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek dłuższego ich 

przechowywania.   

Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
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Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania 

danych. 
 

 

 
 
………………………………………………………………... 
Miejscowość, data  
 
 
 
………………………………………………………………...                                                                ………………………………………………………………... 
podpis KOM                                                                                                                                 podpis rodzica (prawnego opiekuna)  
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