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REGULAMIN UCZESTNICTWA  
W TWÓRCZYCH FERIACH 2023 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Twórczych Ferii jest Centrum Działań Twórczych w Lubinie, 59-300 Lubin,                       

al. KEN 6a, tel. 767 560 015, e-mail: kontakt@cdt.lubin.pl. 

2. Program Twórczych Ferii obejmuje zajęcia artystyczne, rekreacyjne, wyjścia do kręgielni, do  

kina na terenie miasta Lubin oraz wycieczkę do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej   

w Dziewinie. 

3. Celem Twórczych Ferii jest zwiększenie kompetencji kulturowych, wyrównanie dostępu                      

do kultury oraz zapewnienie wypoczynku w formie kulturalno–rekreacyjnej dzieci z terenu 

Powiatu Lubińskiego.  

4. Twórcze Ferie odbędą się w terminach: 

a. I turnus 13-17.02.2023 

b. II turnus 20-14.02.2023 

5. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku, od godziny 9.00 do godziny 14.00 na 

terenie CDT Lubin, bądź w innych miejscach, zgodnie z programem zamieszczonym na stronie 

www.cdt.lubin.pl. 

 
§2 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 
1. W Twórczych Feriach mogą uczestniczyć dzieci, które w chwili rozpoczęcia wypoczynku 
 mają ukończone 7 lat i nie przekraczają 12. roku życia.  
2. Zapisy przyjmowane są od 30 stycznia 2023 mailowo: kontakt@cdt.lubin.pl  lub telefonicznie: 

767 560 015.  
3. Ilość dzieci jest ograniczona i wynosi 45 osób na każdym turnusie. 
4. W przypadku dużej liczby osób chętnych Dyrektor CDT Lubin może zarządzić, iż dziecko może 
 wziąć udział tylko w jednym turnusie. 
5. W przypadku dużej liczby chętnych niż przewidzianych miejsc, pierwszeństwo będą miały 
 dzieci uczęszczające na zajęcia do CDT Lubin.  
6. Koszt udziału w Twórczych Feriach wynosi 250 zł za jeden turnus. 
7. Wpłaty należy dokonać do 6 lutego 2023 roku przelewem na rachunek bankowy Centrum 

Działań Twórczych w Lubinie PKO Bank Polski: 13 1020 3017 0000 2202 0587 3692                                   
(w tytule przelewu: twórcze ferie, imię i nazwisko dziecka, turnus). 

8. Obowiązkowe dokumenty należy złożyć do 6 lutego 2023 roku (Załącznik nr 1,2,3 i 4 do 
niniejszego Regulaminu). 

9. Przy zapisach na Twórcze Ferie opiekun prawny dziecka ma obowiązek zapoznania się                                
z regulaminem (wraz z załącznikami) i zobowiązania dziecka do jego przestrzegania. 

 
§3 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia: 

• Wykwalifikowanej kadry do pracy z dziećmi, 

• Opieki w godzinach od 9.00. do 14.00, 

• Materiałów do realizacji zajęć, 

• Biletów wstępu na udział we wszystkich zajęciach i wycieczkach organizowanych podczas 
 Twórczych Ferii, transport na trasie Lubin – Dziewin – Lubin, 

• Posiłku (drugiego śniadania z napojem), 

• Ubezpieczenia. 
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§4 
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie uczestników Twórczych Ferii zgodnie 
              z harmonogramem.        
2. Zapewnienie uczestnikom właściwej odzieży na zajęcia, odpowiedniej do pory roku i 

planowanych na dany dzień zajęć. 
3. Pokrycie kosztów ewentualnych szkód materialnych, wyrządzonych przez dziecko w trakcie 
 Twórczych Ferii. 

§5 
 I. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TWÓRCZYCH FERII: 
1. Przestrzeganie harmonogramu dnia i branie czynnego udziału w zajęciach.  
2. Wykonywanie poleceń instruktorów oraz Organizatora Twórczych Ferii. 
3. Bezwzględne podporządkowanie się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa. 
4. Okazywanie szacunku i kultury wobec innych uczestników oraz instruktorów. 
5. Dbanie o wyposażenie i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność 
 finansową ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.  
6. Dbanie o higienę osobistą oraz pomieszczenia udostępniane dla uczestników Twórczych 
 Ferii. 

 
 II. UCZESTNIKOM TWÓRCZYCH FERII ZABRANIA SIĘ: 
1. Samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.  
2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania 
               i brania innych środków odurzających. 
3. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, 
 ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu 
 innych osób. 
4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.  
5. Przywłaszczania cudzych rzeczy. 
6. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami 
 przeciwpożarowymi. 
 
 III. NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU TWÓRCZYCH FERII WIĄŻE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI 
 KARAMI: 
1. Nagana udzielona przez instruktora bądź Organizatora Twórczych Ferii. 
2. Wezwanie na rozmowę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, by uzasadnić przyczynę złego 
 zachowania dziecka oraz podjęcia decyzji o pozostawieniu lub usunięciu dziecka z zajęć 
 realizowanych podczas Twórczych Ferii. 
3. W przypadku usunięcia uczestnika, rodzicom/opiekun prawnych nie będzie przysługiwał 
 zwrot niewykorzystanych świadczeń.  
 

§6 
Ochrona Danych Osobowych 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób których dane dotyczą 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Działań Twórczych  
w Lubinie z siedzibą al. Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  

• korespondencyjnie pod adresem, al. Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin 

• e-mail: iod@cdt.lubin.pl 



3 
 

3. Dane osobowe Państwa oraz dzieci wskazane w Karcie Kwalifikacyjnej uczestnika Twórczych 
Ferii przetwarzane będą w celu realizacji zadania - Twórcze Ferie,  zgodnie z podstawą prawną: 

• art. 6 ust. 1 pkt. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

• art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze; 

• W przypadku wizerunku dziecka, numeru telefonu oraz adresu e-mail przetwarzanie 
danych odbędzie się na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 
zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO). 

• Dane dotyczące zdrowia dziecka – zawarte w oświadczeniu o stanie zdrowia przetwarzane 
będą zgodnie z podstawą prawną art. 9 pkt. 2, lit a RODO – zgoda rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia (gdy została udzielona odrębna zgoda) , ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

5. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy i celu do ich przetwarzania:  

• w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania 
oraz  w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki 
przewidziane prawem. 

• W przypadku wyrażenia zgody, do czasu jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem  
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, z wyjątkiem 
upoważnionych pracowników, podmiotów współpracujących z Centrum, wyłącznie do celów 
związanych z realizacją umów oraz na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia 
danych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych podmiotom współpracującym   
z Centrum Działań Twórczych w Lubinie ograniczona jest do wymaganego minimum. 

7. Macie Państwo prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a w zakresie danych udostępnionych na podstawie Pana/Pani 
dobrowolnej zgody także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO) w Warszawie gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.. 

 
§7 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 

 
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Działań Twórczych  
w Lubinie z siedzibą al. Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  

• korespondencyjnie pod adresem, al. Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin; 

• e-mail: iod@cdt.lubin.pl 
 

3. Dane osobowe Państwa wskazane w oświadczeniu o powrocie dziecka do domu - Regulamin 
Twórczych Ferii w postaci imienia, nazwiska oraz numeru PESEL przetwarzane będą w celu 
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realizacji  obowiązku weryfikacji osoby odbierającej dziecko z zajęć, zgodnie z podstawą 
prawną: 

• art. 6 ust 1 pkt a RODO – zgoda na przetwarzanie danych. 
4. Pani/Pana dane pozyskane zostały od rodziców / opiekunów prawnych składających 

oświadczenie o powrocie dziecka do domu – Regulamin Twórczych Ferii. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia (gdy została udzielona odrębna zgoda) , ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Państwa dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody bez wpływu na zgodność z 
prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, z wyjątkiem 
upoważnionych pracowników, podmiotów współpracujących z Centrum, wyłącznie do celów 
związanych z realizacją umów oraz na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia 
danych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych podmiotom współpracującym  z 
Centrum Działań Twórczych w Lubinie ograniczona jest do wymaganego minimum. 

8. Macie Państwo prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a w zakresie danych udostępnionych na podstawie Pana/Pani 
dobrowolnej zgody także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO) w Warszawie gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.. 

 
§8 

INNE POSTANOWIENIA 

1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
2. Akceptacja Regulaminu i jego załączników przez opiekuna jest niezbędnym warunkiem uczestnic-

twa dziecka w Twórczych Ferii. 
3. Załączniki do Regulaminu: 

a) Zał. Nr 1 - KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA TWÓRCZYCH FERII. 
b) Zał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA. 
c) Zał. Nr 3 - OŚWIADCZENIE O POWROCIE DZIECKA DO DOMU. 
d) Zał. Nr 4 - ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 


