Regulamin Sportowo-Kulturalnych Ferii z Gryf Areną 2022 r.
I. Organizatorem „Ferii na sportowo w Gryf Arenie” jest Starostwo Powiatowe w gryficach Powiatowe
Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji w Gryficach.
II. Uczestników ferii zimowych obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin hali widowiskowo-sportowej
Gryf Arena. Zgłoszenie dziecka do udziału w feriach oraz w szczególności wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją tych regulaminów.
III. Rodzic / Opiekun dokonuje zgłoszenia dziecka na zajęcia organizowane w pierwszym lub w drugim
tygodniu ferii zimowych 2022 r. :
-poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia w siedzibie Powiatowego Centrum Sportu Rekreacji i Promocji
Gryf Arena.
• Liczba miejsc w grupach jest ograniczona . O zakwalifikowaniu Uczestnika do grupy decyduje kolejność
zgłoszeń
• Rodzic / Opiekun, osoba dorosła jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i aktualnych
danych oraz informacji potrzebnych do realizacji usługi zgodnie z Regulaminem.
• W zajęciach organizowanych w ramach Ferii na sportowo w Gryf Arenie mogą uczestniczyć dzieci w
wieku od 6 do 12 lat. Podstawą uczestnictwa w nich jest wypełnienie zgłoszenia Uczestnika zajęć.
• Zajęcia organizowane w ramach Ferii na sportowo w Gryf Arenie trwają 5 dni, od poniedziałku do piątku.
Organizator zapewnia opiekę nad Uczestnikami Zajęć od godziny 10:00 do godziny 14:00.
• Uczestnik może być odbierany z zajęć wyłącznie przez Rodzica / Opiekuna lub osobę upoważnioną, po
okazaniu dokumentu. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z
powrotem.
• Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem osób prowadzących według programu Ferii na sportowo w
Gryf Arenie.
• Uczestników Zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody prowadzącego zajęcia przedmiotów
będących własnością Organizatora
• Rodzic / Opiekun wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć realizowanych w ramach Ferii na
sportowo w Gryf Arenie. Zgoda Rodziców / Opiekunów na ich publikację na stronie internetowej, Facebooku
oraz w PCSRiP jest dobrowolna.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub zniszczone przez Uczestników Zajęć, wskazuje
jednocześnie, aby uczestnicy nie przynosili cennych przedmiotów na zajęcia.
• Za zniszczenia dokonane przez Uczestnika Zajęć w hali Gryf Arena lub na zewnątrz, jego Rodzice /
Opiekunowie zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy wyrządzonej szkody.
• Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do udziału w aktywnościach organizowanych w ramach realizacji
programu Ferii na sportowo w Gryf Arenie i stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia.
Uczestnicy nie mogą opuszczać siedziby Organizatora, ani oddalać się od grupy podczas zajęć poza
siedzibą PCSRiP.
• Organizator gwarantuje Uczestnikom Zajęć bezpieczne warunki uczestniczenia we wszystkich
aktywnościach oraz miłą i życzliwą atmosferę podczas zajęć.
• Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania godności rówieśników i dorosłych, bezpiecznego
zachowania oraz przestrzegania norm społecznych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zajęć w ramach Ferii na sportowo w Gryf Arenie
uwzględnionych w programie „Ferii sportowo-kulturalnych w Gryf Arenie” w sytuacji niewystarczającej liczby
uczestników, o czym zobowiązuje się powiadomić Rodziców / Opiekunów, którzy zgłosili dzieci na zajęcia.
• Dla własnego komfortu, Uczestnicy Zajęć przynoszą obuwie zmienne.
• We wszelkich sprawach formalnych niepełnoletnich uczestników reprezentują ich Rodzice /
Opiekunowie
• W salach podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby prowadzące zajęcia oraz Uczestnicy Zajęć.
IV. PROCEDURY SANITARNE W ZWIĄZKU Z COVID-19
1. Celem wprowadzenia obostrzeń sanitarnych jest zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem wirusem
COVID-19 oraz umożliwienie dzieciom wzięcia udziału w feriach.
2. Przed rozpoczęciem warsztatów Opiekun jest zobowiązany złożyć u Organizatora pisemne oświadczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w feriach.
3. Uczestnictwo w zajęciach powinno następować po przeanalizowaniu przez Opiekuna Uczestnika zajęć
ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19.
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust do
użycia podczas pobytu na feriach.

5. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego. W pomieszczeniach sanitarnych
zostaną wywieszone informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator
zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu i środków niezbędnych do zachowania czystości i stale będzie
monitorował prace porządkowe. Sprzęt wykorzystywany na zajęciach i powierzchnie robocze będą
dezynfekowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Pomieszczenia są wietrzone regularnie.
6. Każdy Uczestnik oraz Prowadzący/Instruktor przed wejściem na zajęcia jest zobowiązany zdezynfekować
ręce.
7. Uczestnicy oraz Prowadzący są zobowiązani do przestrzegania zasad ostrożności w zależności od
miejsca i sytuacji (zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, maseczki) zgodnie z aktualnie obowiązującymi
obostrzeniami.
8. Osoby przyprowadzające oraz odbierające Uczestników przed i po zajęciach nie wchodzą do
pomieszczeń, w których są prowadzone warsztaty, natomiast powinny czekać w wyznaczonym przez
Organizatora miejscu. Osoby przyprowadzające Uczestników są również zobowiązane do przestrzegania
zasad ostrożności (zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, maseczki).
9. Opiekun ma obowiązek poinformowania Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik warsztatów lub osoba
z nim zamieszkująca w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem ferii oraz w trakcie, była osobą zakażoną wirusem
COVID-19 lub była na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W takim przypadku Uczestnik nie
może wziąć udziału w feriach.
10. W sytuacji zachorowania Uczestnika podczas trwania ferii, Opiekun nie będzie wnosił skarg, zażaleń,
roszczeń.
11. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych Opiekun lub osoba przez niego wyznaczona są
zobowiązani do bezzwłocznego odbioru dziecka.
12. W przypadku zmian obostrzeń sanitarnych Regulamin może ulec zmianie.

V. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr
119, s. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie
Powiatowym w Gryficach jest: Starosta Powiatu Gryfickiego z siedzibą przy ulicy Plac Zwycięstwa 37, 72300 Gryfice, tel. +48 91 384 64 50; 2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych
osobowych należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@gryfice.pl, tel. +48 91
384 64 50; 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 pkt 1 Rozporządzenia w celu: a)
wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Starostwie Powiatowym w Gryficach, b) realizacji umów
zawartych z kontrahentami Starostwa Powiatowego w Gryficach, c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody; 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla
realizacji obowiązków ustawowych w tym również obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa;
5. W zawiązku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3. odbiorcami Państwa
danych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze
Starostwem Powiatowym w Gryficach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest
Starosta Powiatu Gryfickiego; 6. Posiadają Państwo 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. Podanie przez Państwa
danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązana do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia ze strony Starostwa Powiatowego w
Gryficach obowiązku ustawowego tj. przeprowadzenia postępowania w Państwa sprawie; 8. W sytuacji gdy
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny; 9. Przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych 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.; 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej; 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji
kancelaryjnej; 13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania. Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25. maja 2018 roku.

