
REGULAMIN FERII ZIMOWYCH W MIEJSKIM I
GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŁOCHOWIE

     1.       Organizatorem Ferii Zimowych jest Miejski i Gminny Ośrodek    
Kultury w Łochowie

2.        Uczestnikami mogą być dzieci szkolne od lat 6. Dzieci młodsze 
pod opieką rodzica lub wyznaczonego opiekuna.

3.         Harmonogram Ferii dostępny jest na stronie migok.pl
4.         Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin Ferii Zimowych 

oraz regulamin MiGOK.
5.         Uczestnicy przebywają  pod opieką pracowników MIGOK w 

godzinach ustalonych w programie. 
6.          Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach 

ustalonych w programie. 
7.          MIGOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć.
8.          Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do MIGOK i po 

skończonych zajęciach do domu odpowiedzialność ponoszą 
rodzice/opiekunowie prawni. 

9.          Opiekunowie mają obowiązek punktualnego przyprowadzania i
odbierania dzieci.

10. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom 
opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we 
wszystkich zajęciach programowych. 

11. Uczestnikom zabrania się: wychodzenia z budynku w czasie 
zajęć (np. do sklepu), używania wulgaryzmów, oddalania się z 
miejsca trwania zajęć bez zgody instruktora prowadzącego dany blok
zajęć, stosowania przemocy wobec innych.

12. Zapisanie dziecka na „Ferie zimowe w MIGOK ŁOCHÓW” 
jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, programu i wyrażeniem 
zgody na udział dziecka we wszystkich jego formach. 

13. Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko 
odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie. 

14. MIGOK nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub 
utracone przez dziecko. 

15. MIGOK nie zapewnia wyżywienia, spożywanie posiłku 
następuje tylko o wyznaczonej porze lub za zgodą opiekuna. 

16. Podczas zajęć tanecznych  obowiązuje obuwie zmienne. 
17.          W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice

lub opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie 



w karcie zgłoszeniowej 
18. W karcie zgłoszeniowej rodzice lub opiekunowie mają 

obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i problemach 
zdrowotnych dziecka. 

19.  Za wyraźne naruszenie obowiązujących zasad i regulaminów 
uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników bez prawa 
odwołania się. 

20. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem 
decyzję podejmuje Dyrektor MIGOK.

Dodatkowe informacje 
1. Zapisanie dziecka na Ferie w MIGOK LOCHÓW jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych 
osobowych w celach związanych z działalnością statutową ośrodka 
oraz wyrażeniu zgody na umieszczenie wizerunku dziecka w 
materiałach reklamowych i promocyjnych ośrodka.

2.  Rodzic może cofnąć tę zgodę. Cofnięcie jest skuteczne z chwilą 
doręczenia organizatorowi stosownego oświadczenia. 

3. Udział w Feriach wiąże się z podaniem danych osobowych dziecka, 
rodzica/opiekuna prawnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
stanowi warunek niezbędny do udziału dziecka w Feriach Zimowych
organizowanych przez MIGOK.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (zwane dalej RODO) jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie ul.
1 maja 22, 07-130 Łochów (zwany dalej MiGOK).

5. Administrator na mocy art. 37 ust. 1 lit. a wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu
nadzoruje  operacje  przetwarzania danych osobowych.  Funkcję tą  pełni  Pan Marek  Cendrowski,  z  którym
można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@fus-system.pl  .

6. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
art.  6  ust.1  lit.  a  RODO  zgoda  osoby,  której  dane  dotyczą  biorącej  udział  w  
 rozstawianiu rusztowań w dniu 13.05.2021r do Pleneru Malarskiego.
art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora danych osobowych (utrwalanie fotograficzne organizowanego pleneru).

7.
Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni pracownicy.
Pana/i dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
dostawcom  usług  zaopatrujących  Administratora  Danych  Osobowych  w  rozwiązania  techniczne  oraz
organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności
dostawcom usług teleinformatycznych),
osobom odwiedzającym stronę internetową MiGOK;
osobom odwiedzającym profil w serwisie społecznościowym FACEBOOK MiGOK.

8.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
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Administrator  Danych  Osobowych  nie  przekazuje  danych  osobowych  dotyczących  Pana/Pani  do  państw
trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

9.
Okres przechowywania danych

Państwa  Dane  osobowe zawarte  w  zgodach  będą  przechowywane  do  czasu  wycofania  (odwołania)  przez
Państwa zgody.

10.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje  Panu/i  prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  do
sprostowania  (poprawienia),  usunięcia  jednakże  z  ograniczeniem  tego  prawa  w  myśl  art.  17  RODO,
ograniczenia  przetwarzania  danych  oraz  prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  a  także  prawo  do
wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a
także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w
jakim  Pan/i  dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  udzielonej  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na  podstawie  Pana/i  zgody  przed  jej  wycofaniem.  W  celu  skorzystania  z  powyższych  praw,  należy
skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. Administrator danych osobowych.

11. Organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00 – 193 Warszawa, który jest władny w zakresie skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych.


