KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU LETNIEGO 2021 r. WRAZ Z REGULAMINEM ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA UWZGLĘDNIAJĄCYM STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1.

Forma wypoczynku: PÓŁKOLONIE LETNIE 2021r.

2.

Termin wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku
 od 5 lipca 2021r. - do 9 lipca 2021r. (I turnus), opłata 50zł od osoby

 od 12 lipca 2021r. - do 16 lipca 2021r. (II turnus), opłata 50zł od osoby
Organizator i Wykonawca wypoczynku:
OŚRODEK KULTURY IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W ŚRODZIE WLKP., UL. 20 PAŹDZIERNIKA 30, 63-000

Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:
OŚRODEK KULTURY IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W ŚRODZIE WLKP., UL. 20 PAŹDZIERNIKA 30, 63-000

………………………………………….

………….……………………………………………

(miejscowość, dnia)

(podpis organizatora wypoczynku)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1.

Imię i nazwisko uczestnika wypoczynku

............................................................................................................................................................
2.

Termin turnusu, na który uczestnik został wpisany. (proszę zaznaczyć)

o
o

I TURNUS od 5 lipca 2021r. - do 9 lipca 2021r.
II TURNUS od 12 lipca 2021r. - do 16 lipca 2021r.

3.

Data urodzenia dziecka ………………………………………..

PESEL……………………………………………………….
4.

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Adres zamieszkania dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.

Adres zamieszkania lub pobytu rodziców

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7.
Numer telefonu rodziców/opiekunów prawnych lub numer telefonu osoby wskazanej
przez nich ( BARDZO WAŻNE!!!!! )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.
Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku w
szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9.
Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku rozwoju psychofizycznym i
stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem czy przyjmuje
stałe leki i w jakich dawkach czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia
z aktualnym wpisem szczepień):
tężec………………………………………………………………………………………………………………………………………………
błonica……………………………………………………………………………………………………………………………………………
dur…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku, w szczególności jeśli informacje o uczestników
zawierają tzw. dane osobowe wrażliwe (zgodnie z Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”)

………………………………………….
(miejscowość, dnia)

………….……………………………………………
(podpis rodziców/opiekunów)

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W
WYPOCZYNKU
Postanawia się:
o Zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
o Odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….
(miejscowość, dnia)

………….……………………………………………
(podpis organizatora wypoczynku)

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA
WYPOCZYNKU

WYPOCZYNKU

POBYTU UCZESTNIKA

W MIEJSCU

Uczestnik przebywał ……………………………………………………………………………………………………………………..
(miejsce wypoczynku)

od dnia (dzień, miesiąc, rok)………………………………….do dnia (dzień, miesiąc, rok)……………………………

………………………………………….

………….……………………………………………

(data)

(podpis kierownika wypoczynku)
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V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU, O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA W CZASIE TRWANIA
WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….

………….……………………………………………

(data)

(podpis kierownika wypoczynku)

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………….

………….……………………………………………

(data)

(podpis wychowawcy wypoczynku)

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wypoczynku, dostępnym w Ośrodku Kultury im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej, oraz na oficjalnej stronie internetowej
www.oksroda.pl i akceptuję jego treść.
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na samodzielny powrót dziecka do domu w trakcie trwania półkolonii, w
przypadku braku zgody poniżej wskazuję osobę odpowiedzialną za odbiór dziecka.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis rodziców/opiekunów:
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Ochrona danych osobowych, publikacja wizerunku uczestnika wypoczynku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka
w publikacjach w formie tradycyjnej (np. dokumenty, karty kwalifikacyjne, ankiety, katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy
pokonkursowe, zdjęcia z prowadzonych zajęć w Ośrodku Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej,
plakaty oraz inne formy promocji) oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych: www.oksroda.pl i Fanpage’u
FaceBook Ośrodka Kultury
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek
Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, oraz danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numery
telefonów, pesel, nr. dowodu osobistego, dane wrażliwe (choroby), w celu: przy organizacji wydarzeń kulturalno –
rozrywkowych; przy organizacji wypoczynku – półkolonii letnich i zimowych; przy organizacji wydarzeń związanych z
działalnością jednostki takich jak: warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, przeglądy, turnieje taneczne, prelekcje, odczyty,
przedstawienia teatralne itp.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej
Data i podpis rodziców/opiekunów:

*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie
Wielkopolskiej, e-mail: sekretariat@oksroda.pl Tel. -61/2852305.
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ośrodku Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie
Wielkopolskiej: Piotr Ziółkowski, e-mail: iod@lesny.com.pl, 61/424 4033.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: organizacji wydarzeń kulturalno – rozrywkowych; organizacji
wypoczynku – półkolonii letnich i zimowych; organizacji wydarzeń związanych z działalnością jednostki takich jak:
warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, przeglądy, turnieje taneczne, prelekcje, odczyty, przedstawienia teatralne itp. w
oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a) RODO).
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty (dostawca usług informatycznych –
serwis hostingowy) na podstawie stosownych umów zawartych PC KOMPLEKS.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu w publikacjach w formie tradycyjnej (np. dokumenty,
karty kwalifikacyjne, ankiety, katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe, plakaty oraz inne formy
promocji), elektronicznej na stronach internetowych: https://oksroda.pl/ i https://www.facebook.com/oksroda
9. W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe uczestnictwo w organizowanych przez
Ośrodek Kultury wyżej wymienionych wydarzeń związanych z działalnością jednostki.
10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
11. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum dwudziestu lat od daty wyrażenia zgody.

5

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2021r. ORAZ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWZGLĘDNIAJĄCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

1.

Wychowawcy podczas trwania półkolonii dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak

najlepsze, bezpieczne warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych
zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
2.

Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej.

3.

Zapisy uczestników na półkolonie rozpoczynają się 24 maja 2021r. Zgłoszenia przyjmowane są

tylko telefonicznie pod numerem 61 285 23 05 lub 61 285 23 06.
4.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest dostarczenie wypełnionej, podpisanej karty,

podpisanego regulaminu i potwierdzenia wpłaty, do sekretariatu Ośrodka Kultury w Środzie
Wielkopolskiej drogą mailową na adres sekretariat@oksroda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
7 czerwca 2021r.
5.

Wypoczynek trwa w terminie wskazanym poniżej, bez noclegów i podzielony jest na dwa płatne

turnusy:


od 5 lipca 2021r. - do 9 lipca 2021r. (I turnus), opłata 50zł od osoby



od 12 lipca 2021r. - do 16 lipca 2021r. (II turnus), opłata 50zł od osoby

WAŻNE !!!! Opłaty przyjmowane są do 7 czerwca 2021 r. WYŁĄCZNIE przelewem bankowym na
poniższy rachunek:
Spółdzielczy Bank Ludowy, nr rachunku: 62 9084 0003 2211 0000 6318 0001
Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wielkopolska
Tytułem: Imię i Nazwisko, I Turnus i/lub II Turnus
6.

Podstawą do zakwalifikowania dziecka na półkolonie jest:

a)

wpisanie uczestnika na listę telefonicznie pod numerem 61/ 285 23 05 lub -06

b)

poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej i podpisanie regulaminu

c)

terminowe złożenie kompletu dokumentów w Ośrodku Kultury – osobiście w sekretariacie OK,

lub przesłanie kompletnego skanu dokumentów na adres sekretariat@oksroda.pl (opcja preferowana)


W przypadku kiedy uczestnik nie dostarczy lub nie uzupełni karty kwalifikacyjnej i

regulaminu w terminie do 7 czerwca 2021 roku, organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia na wypoczynek.


Wpisanie na listę uczestników lub uiszczenie tylko opłaty wpisowej bez dostarczenia karty,

nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na półkolonie. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w
przypadku rezygnacji uczestnika z wypoczynku.


Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz. 14.00
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7.

Zasady bezpieczeństwa w profilaktyce COVID-19

a)

Osoby, które przyprowadzają dziecko do obiektu muszą być zdrowe, nie mieć objawów infekcji lub

choroby zakaźnej, nie zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych, w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
b)

Rodzice przyprowadzają dziecko na półkolonie, nie wchodząc do obiektu, dziecko jest odbierane

przez swojego wychowawcę.
c)

Rodzice przyprowadzają dziecko od godz. 9.00, a odbierają od godz. 13.30 do 14.00

d)

Rodzice mają obowiązek poinformować organizatora, kierownika półkolonii jeśli dziecko choruje

na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w
wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
e)

Rodzice mają obowiązek uświadomić swoje dzieci, a więc uczestników półkolonii, o ryzyku

związanym z dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, oraz zobowiązać dzieci do
częstego i dokładnego mycia rąk mydłem i wodą, a także dezynfekowania ich przeznaczonym do tego
środkiem.
f)

Rodzice mają obowiązek powiadomić wychowawcę lub kierownika półkolonii telefonicznie lub

osobiście, o wcześniejszym wyjściu/odebraniu dziecka z półkolonii.
g)

Rodzice poświadczają, że uczestnik półkolonii – dziecko, jest przygotowane przez rodziców do

stosowania się do wytycznych i regulaminu uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu
społecznego co najmniej 1,5 metra, oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
h)

Uczestnik półkolonii powinien być zdrowy, o czym poświadczają rodzice dziecka w pisemnym

oświadczeniu o braku infekcji, oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
i)

Uczestnicy półkolonii powinni być zaopatrzeni codziennie przez rodziców w osłony na usta i nos,

oraz niezbędne środki higieny.
j)

Rodzice uczestników półkolonii muszą udostępnić organizatorom, kierownikowi wypoczynku nr

telefonu, zapewniający szybką komunikację, oraz zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z
półkolonii w przypadku wystąpienia niepokojących u dziecka objawów choroby ( kaszel, katar,
podwyższona temp. duszności ).
k)

Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i powrót do domu. Dzieci są

odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w oświadczeniu „o powrocie dziecka do domu”
zawartym w karcie uczestnika.
l)

Rodzice podpisując regulamin poświadczają, że uczestnik półkolonii nie zamieszkiwał z osobą

przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z podejrzanym o zakażenie w okresie 14 dni przed
rozpoczęciem półkolonii.
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m)

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie są zobowiązani

podpisać oświadczenie zawarte w karcie kwalifikacyjnej.
n)

Organizator wprowadza dodatkowe zabezpieczenia zmniejszające ryzyko zakażenia uczestników

półkolonii: dezynfekcja rąk, częste mycie rąk, dezynfekcja powierzchni dotykowych, środków higieny.
o)

Organizator zapewnia wyodrębnioną strefę wypoczynku, zapewniającą ograniczenie kontaktu z

osobami niebędącymi uczestnikami półkolonii.
p)

Liczba uczestników półkolonii przebywających w obiekcie jest dostosowana i zapewnia dystans

społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć oraz przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
q)

Organizator zapewnia bezpieczny pobyt uczestnika na półkoloniach, podział na grupy, bez

gromadzenia się w jednym miejscu.
r)

Organizator stwierdza, iż wychowawcy półkolonii przeszli szkolenie z zakresu zachowania zasad

bezpieczeństwa w okresie COVID-19 i wszelkich obowiązujących procedur.
s)

Organizator codziennie za zgodą rodziców – po oświadczeniu otrzymanym od rodziców, przed

rozpoczęciem każdego dnia półkolonii dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym
uczestnikom oraz wychowawcom półkolonii. Jest to osoba wyznaczona przez kierownika półkolonii.
t)

Organizator uniemożliwia kontaktowanie się grup ze sobą.

u)

W czasie półkolonii organizator ogranicza kontakt uczestników z osobami z zewnątrz.

v)

Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do

użytkowania na terenie obiektu, a w pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informację – plakaty o
sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Dalej zapewnia sprzęt i środki niezbędne do
zachowania czystości.
w)

Organizator w razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek choroby, umożliwia natychmiastowe

odizolowanie uczestnika wypoczynku i powiadomienie rodziców.

8.

Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a)

spokojnego, bezpiecznego wypoczynku,

b)

uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas wypoczynku

c)

korzystania ze wszystkich materiałów i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,

d)

wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie wypoczynku.

9.

Uczestnik półkolonii zobowiązany jest :

a)

podporządkować się poleceniom wychowawców

b)

przestrzegać ramowego harmonogramu dnia

c)

brać udział w realizacji programu półkolonii

d)

szanować mienie, pomoce dydaktyczne
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e)

przestrzegać zasad poruszania się po drogach

f)

stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika półkolonii, mieć szacunek do

kolegów, wychowawców i samego siebie
g)

dbać o czystość osobistą oraz ład

h)

przestrzegać zasad i regulaminów uczestnika półkolonii, poruszania się po drogach i transportu

zbiorowego, bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
i)

nie oddalać się z terenu półkolonii bez wiedzy opiekuna grupy - samowolne oddalenie się od

wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców,
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem
uczestnika z udziału w półkoloniach
j)

Pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych, jest jedyną podstawą do samodzielnego

powrotu dziecka do domu z półkolonii. Uczestnik wypoczynku ma obowiązek zgłoszenia się do
swojego opiekuna i poinformowania go o powrocie do domu na koniec każdego dnia półkolonii.
k)

Uczestnik półkolonii szanuje starszych ludzi, swoich wychowawców oraz wszystkie dzieci.

l)

Uczestnik półkolonii nie używa niecenzuralnych słów.

m)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii w

przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.
n)

Uczestnik półkolonii powinien mieć zapewniony posiłek oraz napoje we własnym zakresie.

o)

Organizator wypoczynku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste przynoszone i

zagubione podczas wypoczynku np. portfel, odzież, telefon komórkowy. Nie mniej, nie jest zakazane,
aby dziecko miało podczas półkolonii swój telefon komórkowy.
p)

Wychowawca podaje swojej grupie numer telefonu do kontaktu z rodzicami/opiekunami.

Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko, odpowiedzialni są rodzice lub ich prawni
opiekunowie.
a)

Karta zgłoszenia uczestnika na wypoczynek jest integralną częścią regulaminu.

b)

Karty i regulamin s ą do pobrania ze strony internetowej www.oksroda.pl w zakładce do pobrania.

c)

Program półkolonii zostanie opublikowany na stronach internetowych organizatora oraz dostępny będzie

w siedzibie Ośrodka Kultury po zakończeniu rejestracji wypoczynku.
d)

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie oraz w regulaminie wypoczynku.

e)

Kierownik półkolonii: Bogusława Błoszyk tel. 781 405 921

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.
Data i

czytelny podpis rodziców/opiekunów:
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