
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  

„OBÓZ NAUKOWY – EXPERYMENTY - półkolonie wakacyjne w ramach Projektu 

pn.: ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edu-

kacji w szkołach gminy Radziejowice” 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji zajęć pn. „OBÓZ NAUKOWY – EXPERYMENTY - 

półkolonie wakacyjne w ramach Projektu pn.: ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej 

edukacji w szkołach gminy Radziejowice”, zwanego dalej „Projektem”. 

2. Organizatorem Półkolonii jest Dawid Kubacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INTER_EDU Dawid Kubacki z 

siedzibą w Pucku (84-100), ul. Sędzickiego 1/15, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

o nr NIP: 587-131-74-12, dalej zwany „Organizatorem”. 

3. Zamawiającym Półkolonie jest Gmina Radziejowice, z siedzibą w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, 

dalej zwany „Zamawiającym”. 
4. Półkolonie odbędą się w dniach 20-24.08.2018r., w godzinach 09.00 - 15.00 w Szkole Podstawowej im. Władysława Rdza-

nowskiego w Radziejowicach, ul. Kubickiego 3A, 96-325 Radziejowice. 

5. Półkolonie są przeznaczone dla uczestników Projektu, uczniów od IV klasy szkoły podstawowej, dalej zwanych „Dziećmi”. 

6. Warunkiem uczestnictwa Dziecka w Półkoloniach jest podpisanie przez Rodzica Dziecka formularza zgłoszeniowego, karty 

kwalifikacyjnej oraz oświadczeń stanowiących załącznik do Regulaminu. 

7. W ramach Półkolonii Organizator zapewni Dzieciom profesjonalną opiekę w czasie, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego 

regulaminu, oraz przeprowadzi półkolonie zgodnie z programem, który został przesłany Zamawiającemu. 

8. W trakcie Półkolonii Dzieci będą miały zapewniony posiłek podczas każdego dnia Półkolonii, w postaci obiadu. 

9. Rekrutacja i zapisy należą do obowiązków Zamawiającego. 

10. W przypadku niemożliwości przybycia Dziecka danego dnia Półkolonii, Rodzic niezwłocznie powiadomi o tym Organizatora.  

11. Dzieci zostaną podzielone przez Organizatora na mniejsze grupy i do każdej grupy przydzielony zostanie Wychowawca. 

12. Organizator może dokonać zmian organizacyjnych w organizacji Półkolonii. 

13. W celu zapewnienia prawidłowej opieki nad Dziećmi przez Organizatora, Rodzic jest zobowiązany do poinformowania Or-

ganizatora w treści formularza o ewentualnych chorobach, diecie lub innych istotnych informacjach związanych z opieką 

nad Dzieckiem. 

14. Wszelkich informacji organizacyjnych udziela Organizator drogą elektroniczną: pod adresem projekty@edufun.pl lub tele-

fonicznie pod nr: 792-400-824. 

15. Organizator oświadcza, że jest Administratorem Danych osobowych Dzieci oraz ich Rodziców, w rozumieniu ustawy o ochro-

nie danych osobowych, w zakresie danych osobowych wskazanych w dokumentach, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego 

regulaminu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz realizacji usługi, tj. udziału Dzieci w Półkoloniach. 

16. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, przysługuje prawo do wglądu do jej danych oso-

bowych oraz ich poprawiania, przenoszenia i żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu 

podstawy prawne, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione w pkt. 15 niniejszego regulaminu. wymaga 

uzyskania uprzedniej jednoznacznej zgody tej osoby. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rea-

lizacji celu przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt. 15 niniejszego regulaminu. 

17. Dane osobowe Dzieci oraz Rodziców nie są przez Organizatora sprzedawane ani użyczane. Przetwarzanie danych osobo-

wych może być przez Organizatora powierzone podmiotom trzecim, w szczególności instytucjom prawnie do tego upoważ-

nionym tj. Kurator Oświaty, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, które sprawują nadzór nad wypoczynkiem dzieci 

i młodzieży w Polsce. 

18. Organizator ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników organom państwo-

wym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie 

postępowań. 

19. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych. 

20. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania Półkolonii, a po ich zakończeniu przekazane zostaną 

Zamawiającemu jako dokumentacja jednego z zadań Projektu.  


