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REGULAMIN AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2022”   

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2 W BYTOMIU 

1.  Placówka organizuje zajęcia  warsztatowe  i  rekreacyjno-sportowe zgodnie z  

harmonogram zajęć  akcji „Lato w mieście” dostępnym   na stronie internetowej 

www.mdk2.bytom.pl .  

2. Liczba miejsc  na  zajęcia  jest ograniczona. 

3. Organizator akcji zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć .  

4. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane w sekretariacie placówki oraz  telefoniczne pod 

numerem tel. 32/281-21-73 na tydzień  przed planowanymi warsztatami.  

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez placówkę jest 

dostarczenie   nauczycielowi prowadzącemu zajęcia  wypisanej przez Rodzica/ 

Prawnego opiekuna/Pełnoletniego uczestnika: 

A. Karty zgłoszenia ( załącznik nr 1)   

 

Zasady udziału w zajęciach: 

1. Uczestnikami zajęć są dzieci, których rodzice / prawni opiekunowie  wypełnili 

wymagane dokumenty.  

2. Zajęcia warsztatowe  i  rekreacyjno-sportowe prowadzone są przez nauczycieli MDK 

nr 2 zgodnie z kwalifikacjami w godzinach i grupach  ustalonych w Harmonogramie 

Akcji „Lato w mieście”.  

3. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe.  

4.  W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci chore  w przebiegu infekcji, choroby 

zakaźnej lub innych dolegliwości, które mogą mieć wpływ na pozostałych 

uczestników zajęć.  

5. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć  dzieci pozostają wyłącznie  pod opieką 

rodzica/opiekuna.  

6. Każdy uczestnik zajęć  zobowiązany jest stosować się do poleceń nauczycieli MDK nr 

2 oraz Regulaminu uczestnictwa. 

7. Podczas zajęć zorganizowanych  zabrania się uczestnikom samowolnego 

opuszczania terenu MDK2.  Wszystkie wyjścia poza teren placówki   odbywają się w 

sposób zorganizowany i pod opieką nauczyciela. 

http://www.mdk2.bytom.pl/
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8. Rodzice  lub osoby przyprowadzające i odbierające  dzieci na zajęcia zgłaszają się z 

uczestnikiem  do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia zgodnie z harmonogramem 

zajęć.   

9. Osoba przyprowadzająca i odbierająca  dziecko  musi być upoważniona  przez 

rodziców/prawnych opiekunów  poprzez wskazanie jej na Karcie zgłoszenia. 

10. Za bezpieczeństwo uczestnika podczas zajęć odpowiada nauczyciel a  

odpowiedzialność ta obejmuje  czas trwania zajęć zgodnie z Kartą  zgłoszenia 

uczestnika . Nie dotyczy to czasu poza harmonogramem zajęć (przed i po zajęciach).  

11. W czasie pobytu uczestników  w placówce należy   przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa i higieny. 

12. Zabrania się uczestnikom zajęć  działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu,   

mieniu , własnemu  i innych uczestników. 

13.  Uczestnicy samowolnie  nie opuszczają sali lub  miejsca odbywania się zajęć  np. 

terenu zielonego, boiska.              

14. Uczestnicy słuchają poleceń nauczyciela oraz zachowują się kulturalnie wobec siebie 

i pracowników Domu Kultury oraz dbają o wspólne mienie i bezpieczeństwo. 

15. Uczestnik zajęć  jest odpowiedzialny za swoje rzeczy osobiste, pieniądze, 

wartościowe przedmioty oraz za skutki szkód osobowych i materialnych powstałych 

z winy uczestnika.  

16.  Organizator zajęć nie zapewnia  posiłków i napojów dla uczestników.  

17. W przypadku zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu oraz  komfortowi innych 

uczestników, na wniosek nauczycieli dziecko może zostać wykluczone z udziału                  

w warsztatach/ zajęciach.   

18.  O nieobecności na warsztatach zapisanego uczestnika rodzic informuje telefonicznie 

(sekretariat MDK nr 2 – tel. 32/ 2-812-173 ).  

19. Rodzice zapoznają dzieci z regulaminem akcji „Lato w mieście” oraz informują dzieci 

o konieczności przestrzegania zasad związanych z   przepisami  BHP i PPoż.   
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Załącznik nr 1 - do Regulaminu  Akcji „Lato w mieście” 2022        

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO  AKCJI „Lato w mieście 2022” 

Imię i nazwisko uczestnika   
 

 

Adres zamieszkania uczestnika  
 

  

Wiek uczestnika   

Imię i nazwisko Matki /  Opiekuna prawnego  
oraz numer telefonu   
 

 Tel.  

Imię i nazwisko Ojca /  Opiekuna prawnego  
oraz numer telefonu   
 

 Tel.  

Data warsztatu/ zajęć   
 
 

Nazwa warsztatu/zajęć  
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela  prowadzącego 
warsztaty/zajęcia  

 

Istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika : 
 
 

Oświadczenia i zgody  

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z  Regulaminem  Akcji „Lato w mieście 2022”, 
rozumiem jego treść  i akceptuję postanowienia.  

2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach na terenie  zielonym placówki:                      
TAK    NIE (*właściwe podkreślić)   

3. Wyrażam zgodę  na samodzielne uczęszczanie do MDK 2 i powroty dziecka do domu:                   
TAK    NIE (*właściwe podkreślić)   

4. Upoważniam osobę  do odbioru dziecka:     

Imię i nazwisko osoby upoważnionej   

Numer telefonu   

5. Wyrażam zgodę   /  nie wyrażam zgody* (*właściwe podkreślić)  na  utrwalanie i 

rozpowszechnianie mojego  wizerunku / wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka na 

następujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, 

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego oraz w sieci multimedialnej (na stronie internetowej placówki w tym również w  

Internecie ) w celach promocyjnych, edukacyjnych  i kronikarskich.  

Informacje  szczególne: 

1. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

2. Za bezpieczeństwo uczestnika podczas zajęć odpowiada nauczyciel a  odpowiedzialność ta 

obejmuje  czas trwania zajęć zgodnie ze złożoną nauczycielowi - Kartą  zgłoszenia 

uczestnika. Nie dotyczy to czasu poza harmonogramem zajęć (przed i po zajęciach).  

3. Uczestnik  jest odpowiedzialny za swoje rzeczy osobiste, pieniądze, wartościowe przedmioty 

oraz za skutki szkód osobowych i materialnych powstałych z winy uczestnika.  
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Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność danych podanych powyżej oraz 

akceptuję niniejsze postanowienia.  

……………                  …………………………………………………………………… 

   data                             czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika  

Data i podpis NAUCZYCIELA przyjmującego 
uczestnika   na  warsztaty / zajęcia 

 
 
 

 
Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     
informuję, że: 
1. Administratorem  danych osobowych  jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2  z siedzibą  w 
Bytomiu ul. Ks. J. Popiełuszki 9 , tel. 32/2812- 173 mail:sekretariat@mdk2.bytom.pl  
2. Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych - IOD  Urząd Miejski Bytom  ul. Smolenia  35 
41-936   e-mail: iod_edu@um.bytom.pl 
3. Dane osobowe  są przetwarzane przez Administratora: 
a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b o których mowa  
w art. 9 ust. 1 RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora takich jak 
realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniom 
bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie przepisów w 
szczególności  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw 
w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,  
b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek, 
udział w konkursach, zawodach organizowanych przez młodzieżowy dom kultury, w tym do kontaktu 
z rodzicem/opiekunem prawnym 
4. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na 
podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, 
podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora; 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania na zajęcia  w placówce i w celach 
archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(UE 2016/679); 
7. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie   
danych osobowych nią objętych; 
8. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu; 
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów 
prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykreślenie 
wychowanka  z ewidencji wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury.  W przypadku zgody, 
podanie danych osobowych jest dobrowolne.  


