Regulamin półkolonii teatralnej „Aktorzy na star-na kogo wypadnie na tego bęc”
Organizowanej przez Gminą Bibliotekę Publiczną w Bukowsku

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PÓŁKOLONII TEATRALNYCH „Lato w teatrze”
1. Organizatorem półkolonii teatralnych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku w ramach
programu „Lato w teatrze” dofinansowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego z siedzibą w Warszawie.
2. Półkolonie teatralne organizowane są zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.).
3. Zajęcia w ramach półkolonii teatralnych „Lato w teatrze” odbywają się na terenie Szkoły
Podstawowej w Nowotańcu oraz w plenerze.
4. Półkolonia teatralna „Lato w teatrze” realizowana będzie w dniach 2-15 sierpnia 2021 r.,
z wyłączeniem 8 sierpnia, w godzinach 9.00 – 15.00.
5. Zajęcia zakończą się pokazem spektaklu w dniu 14 lub 15 sierpnia 2021 r.

6. Celem Programu jest ożywienie działalności teatrów w okresie letnim oraz szerzenie
i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych.

7. Adresatem projektu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Bukowsko, łącznie 20 osób
8. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie, zobowiązana jest zapoznać się z treścią
niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzedniej akceptacji
wszystkich jego postanowień

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII „LATO W TEATRZE”
1. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Pierwszeństwo udziału
mają uczniowie z placówek edukacyjnych z terenu gminy Bukowsko.
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2. W programie mogą wziąć udział osoby, których rodzice lub opiekunowie wyrazili zgodę na ich
uczestnictwo, dowodem czego jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego przed
rozpoczęciem zajęć oświadczenia o zgodzie na udział dziecka w półkoloniach, na
wykorzystywanie wizerunku, przetwarzanie danych osobowych oraz o akceptacji postanowień
regulaminu. Przed rozpo dostarczenie ich do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowsku,
Pobiednie lub Nowotańcu lub do Urzędu Gminy w Bukowsku.
3. Poprawnie uzupełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe, które będzie można pobrać ze

strony www. bukowsko.pl oraz www.bukowsko.naszabiblioteka.com, należy dostarczyć
osobiście lub pocztą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowsku, Pobiednie lub Nowotańcu
lub do Urzędu Gminy w Bukowsku do najpóźniej do 30 czerwca 2021. Podpisany skan karty
zgłoszeniowej do programu można
przesyłać również drogą mailową na adres:

jolchawa@bukowsko.pl
4. Uczestnik zgłaszający się do udziału w programie zobowiązuje się do uczestniczenia we
wszystkich zajęciach oraz pokazie finałowym w dniach 2-15 sierpnia 2021 r.
5. Udział w programie jest bezpłatny.
6. Uczestnik zgłoszony do udziału w programie zobowiązuje się tym samym, w przypadku
zakwalifikowania go, do uczestnictwa w co najmniej jednym publicznym pokazie stanowiącym
integralną część programu.
7. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu do programu decyduje liczba punktów oraz kolejność
zgłoszeń a także poprawność wypełnionych dokumentów.

8. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia II
etapu rekrutacji.
9. Organizator do 3 dni roboczych od zakończenia rekrutacji powiadomi czy zgłoszony uczestnik
został zakwalifikowany do wzięcia udziału w półkoloniach. Informacja o przyjęciu do udziału w
projekcie zostanie przekazana opiekunom prawnym telefonicznie łącznie z dalszymi
wytycznymi związanymi z warsztatami

10. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników programu, Organizator zastrzega sobie
prawo do przedłużenia okresu naboru uczestników programu.
11. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę
uczestników programu Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników, którzy zostaną o
tym fakcie powiadomieni drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru
uczestników z listy rezerwowej w przypadku rezygnacji uczestników z listy osób
zakwalifikowanych.
12. Rezygnacja z uczestnictwa w programie jest możliwa najpóźniej do siedmiu dni przed
rozpoczęciem zajęć. Rezygnacja z udziału w zajęciach będzie przyjmowania wyłącznie drogą
mailową na adres jolchawa@bukowsko.pl
13. Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek w trakcie zajęć.
14. Organizator w czasie trwania zajęć sprawował będzie opiekę nad uczestnikami półkolonii.
Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika
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innemu uczestnikowi półkolonii. Koszty takich szkód pokrywa rodzic lub opiekun prawny
uczestnika.
15. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Dostęp do
opieki medycznej zapewniony będzie w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938)..
16. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują
się niestosownie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik półkolonii jest zobowiązany przestrzegać regulaminu organizacji półkolonii.
2. Koszt szkód poczynionych przez uczestnika programu pokrywa rodzic lub opiekun prawny
dziecka.
3. Dane osobowe uczestników programu będą wykorzystywane zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 119
z 4.05.2016 r.). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie
danych w Formularzu Zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach.
Administratorem danych jest Organizator, który będzie je przetwarzał tylko i wyłącznie w
celach zgodnych z działalnością statutowa, a w szczególności w związku z organizacją
półkolonii i ich programu.
4. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest oświadczenie podpisane przez rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka o zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu półkolonii teatralnej
„Aktorzy na start- na kogo wypadnie na tego bęc”
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 13 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 („RODO”) informujemy, że
przetwarzamy dane osobowe.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Bukowsku z siedzibą: Bukowsko 290, 38505 Bukowsko, mail: sekretariat@bukowsko.pl, tel. 13 46 74 015
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
telefonicznie pod numerem telefonu 134674015 w 54 lub mailowo email iod@bukowsko.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w celu rozpatrzenia wniesionego pisma na podstawie Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego lub w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie
informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub
faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty
przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający
Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty
świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące
działalność pocztową i kurierską.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie
obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, tj. Ustawy z dnia 14
lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do
sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych - z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą
ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane powyżej.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa
zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym
w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
.............................................................................
(Data i podpis uczestnika lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej) danych osobowych mojego dziecka,
przez Administratora: Urząd Gminy w Bukowsku
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Załącznik nr 2 do Regulaminu półkolonii teatralnej
„Aktorzy na start- na kogo wypadnie na tego bęc”

……………………………
(Imię i nazwisko uczestnika)

……………………………
(adres zamieszkania)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 (dalej „RODO)” ja, niżej podpisana/y
oświadczam, że:
1.
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie fotografii
analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z danymi identyfikującymi moją osobę,
2.
nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie fotografii
analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z danymi identyfikującymi moją osobę przez Urząd Gminy
Bukowsko w celach promocyjnych, informacyjnych w związku z organizacją półkolonii teatralnej
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje takie formy jego publikacji, jak:
1.

publikacja wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych,

2.

publikacja wizerunku w materiałach reklamowych, ofertowych, promocyjnych, informacyjnych,
audiowizualnych,

3.

publikacja wizerunku w materiałach wewnętrznych, broszurach, gazetkach,

4.

publikacja wizerunku w prasie

Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody na taką czynność.
Powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej Urzędu Gminy w Bukowsku, w tym z
informacją o celu i podstawie przetwarzania oraz prawach, które mi przysługują.

Imię i nazwisko uczestnika lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej
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