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REGULAMIN 

akcji „Zimowe atrakcje w Domu Kultury Stare Babice” 

 

1. Organizatorem akcji „Zimowe atrakcje w Domu Kultury Stare Babice”, dalej zwaną 

„Akcją”, jest Dom Kultury Stare Babice, dalej zwany „DK”. 

2. W ramach Akcji będą odbywały się m.in. warsztaty kreatywne i lalkarskie, eksperymenty, 

zajęcia biblioteczne, seanse filmowe, spektakl teatralny, zabawy ruchowe, spotkania przy 

grach planszowych, bal karnawałowy.  

3. DK zapewnia uczestnikom opiekę w godz. 8:00-16:00, natomiast zajęcia będą  odbywały 

się w godz. 9:00-16:00. 

4. DK zastrzega sobie, że zajęcia zostaną uruchomione przy zebraniu się dwóch grup po 20 

uczestników w każdej. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Akcji są: 

1) zapisanie Uczestnika poprzez stronę www.strefazajec.pl; 

2) złożenie wypełnionej i podpisanej Deklaracji Uczestnictwa (załącznik nr 1) w 

sekretariacie DK nie później niż do 3 lutego 2023 r.; 

3) terminowe dokonanie płatności online za Akcję poprzez portal www.strefazajec.pl, 

bądź bezpośrednio w sekretariacie DK, płacąc kartą płatniczą; 

4) wiek uczestnika 7 – 12 lat; 

6. Opłata za jednego uczestnika biorącego udział w Akcji wynosi 650,00 zł (słownie: 

sześćset pięćdziesiąt złotych), natomiast dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej 

przez Gminę Stare Babice (numer karty zaczynający się od cyfr 1432072) – wyłącznie po 

okazaniu karty w kasie DK – opłata wynosi 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia 

złotych).  

7. DK zastrzega, że nie dokonuje zwrotu wniesionych opłat. 

8. Uczestnik Akcji ma obowiązek: 

1) brać udział w zaplanowanych zajęciach, 

2) punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć, 

3) zmieniać obuwie, 

4) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie, 

5) stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów i pracowników DK. 

Niestosowanie się do poleceń ww. może skutkować usunięciem uczestnika z Akcji bez 

możliwości zwrotu płatności. 

6) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminów obowiązujących w DK.  

9. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do punktualnego przyprowadzania uczestnika 

do wskazanej pracowni w DK i odbierania po zakończeniu zajęć.  

10. Podczas prowadzonych zajęć wychowawca/instruktor odpowiada za bezpieczeństwo 

uczestników. 

11. DK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników pozostawionych bez 

opieki przed i po zakończeniu zajęć w DK. 

12. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiada rodzic/opiekun prawny. 

13. Podanie danych osobowych wskazanych w Deklaracji jest dobrowolne, jednak ich 

niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji. 

1) administratorem danych osobowych osób wskazanych w Deklaracji jest DK z siedzibą 

w Zielonkach-Parceli 05-082, przy ul. Południowej 2a, zwany dalej Administratorem;  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w DK jest za pomocą adresu e-mail: 

iod@domkultury-starebabice.pl, 

http://www.strefazajec.pl/
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3) dane osobowe osób wskazanych w Deklaracji będą przetwarzane będą w celu realizacji 

Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,  oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom Akcji; 

4) podstawą przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w Deklaracji jest art. 6 

ust. 1. lit. a Rozporządzenia „RODO” dobrowolna zgoda uczestnika Akcji wyrażona przez 

przystąpienie do niej i rejestracja swojego uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 3, 

oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia „RODO” tj. realizacja uzasadnionego interesu 

Administratora w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi 

powstać w zw. z Akcją 

5) osoby wskazane w Deklaracji posiadają prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania,  

b) przenoszenia danych, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia RODO, 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) dane osobowe osób wskazanych w Deklaracji nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, 

7) dane osobowe osób wskazanych w Deklaracji będą przechowywane w czasie 

określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.), 

14. Każdy uczestnik Akcji jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

15. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor DK.  

 

 

 
 


