
 
Mysłowice, 1.06.2022r. 

R E G U L A M I N „Lato z MOK” 
ZASADY UCZESTNICTWA DZIECKA w ZAJĘCIACH  

 
1. Opiekunowie na zajęciach „Lato z MOK” posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 
i  dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im 
aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 
 
2. „Lato z MOK” jest organizowana w terminach i miejscach: 
I turnus: 
4.07-29.07.2022 
MOK Centrum, ul. Grunwaldzka 7, tel. 32 222 68 27, 500 186 320 
MOK Brzęczkowice, ul. Kawy 12, tel. 570 401 277, 500 186 320 
4-15.07.2022 
MOK Morgi, ul. Wybickiego 80, tel. 570 401 844 
18-29.07.2022  
MOK Wesoła. ul. Piastów Śląskich 8, tel. 570 401 515 
 
II turnus: 
1.08-26.08.2022 (z wyj. 15.08.2022) 
MOK Brzezinka, ul. Laryska 5, tel. 570 401 717 
1.08-19.08.08.2022 (z wyj. 15.08.2022) 
MOK Dziećkowice, ul. Długa 70, tel. 570 401 052 
1.08-19.08.2022 (z wyj. 15.08.2022) 
MOK Wesoła. ul. Piastów Śląskich 8, tel. 570 401 515 
16.08-26.08.2022 (z wyj. 15.08.2022) 
MOK Morgi, ul. Wybickiego 80, tel. 570 401 844 
 
3. „Lato z MOK” będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00. 
 
4. „Lato z MOK” skierowana jest do uczniów szkoły podstawowej w wieku 7 – 12 lat. 
 
5. Cennik opłat za udział w „Lato z MOK” jest następujący: 
- 80 zł/tydzień; nie ma możliwości zapisywania uczestnika na mnie niż 5 dni następujących po sobie, 
- obowiązują zniżki dla rodzeństwa – 10 zł rabatu dla rodzeństwa za tydzień, 
- obowiązują zniżki dla rodzin 3+, 25% rabatu dla każdego dziecka. 
- numer konta, na który należy dokonywać płatności za zajęcia: 
Nr konta MOK:  ING Bank Śląski  23 1050 1214 1000 0023 5711 4632. 
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka/filia/termin. 
 
6. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu płatności za zajęcia w przypadku absencji dziecka. Wyjątkiem 
jest ciężka choroba/wypadek lub choroba zakaźna poświadczone przez stosowne zaświadczenie lekarskie. 
 
7. Gwarancją udziału w „Lato z MOK” jest dopełnienie wszelkich formalności podczas 
zapisywania uczestnika na listę, tj. zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie karty 
kwalifikacyjnej, klauzuli informacyjnej dotyczącej wykorzystania wizerunku i jego 
przetwarzania oraz dokonanie płatności. Procedura zapisów potrwa do wyczerpania miejsc. 
Zapisy do grup prowadzone są w w/w filiach MOK. 
 
8. Uczestnicy „Lato z MOK” mają prawo do: 
- spokojnego wypoczynku, 
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach 
- korzystania ze wszystkich atrakcji, 
- wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć. 
 
9.Uczestnicy „Lato z MOK” mają obowiązek: 
- przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa w zajęciach 
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ochrony ppoż., 
- trzymać się blisko grupy i opiekunów, 
- słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna, 
- szanować cudzą i osobistą własność, 
- doceniać i szanować pracę innych, 
- szanować innych uczestników oraz przedstawicieli organizatora, 



- dokonać opłat wg cennika. 
 
10. Bezwzględnie zakazane jest: 
- samowolne oddalanie się z terenu MOK oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy, 

- używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne, 
- przynoszenia wszelkiego rodzaju używek i środków odurzających, 
- bicie, popychanie innych uczestników zajęć, 
- spożywanie jedzenia i picia podczas zabawy. 
 
11. Organizator zajęć nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (mp4, telefony komórkowe 
itp.), pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik zajęć zabierze ze sobą na zajęcia. 
 
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych, w tym: skreślenie z 
listy uczestników „Lato z MOK” oraz niezwrócenie płatności za niewykorzystaną część opłaconych dni w 
przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa na zajęciach. 
 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie „Lato z MOK”. 

14. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

15. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest pozostawić nr telefonu, z którym organizator będzie mógł 
się kontaktować w sytuacjach pilnych i w razie zaistnienia nagłego wypadku. Rodzic lub opiekun prawny 
zobowiązany jest mieć, przez cały czas pozostawania dziecka w MOK, włączony tel. komórkowy i obowiązany 
jest go niezwłocznie odebrać. 

16. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko na zajęcia i odbierać z placówki po  ich 
zakończeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za bezpieczeństwo dziecka w drodze do / z placówki. 

Zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Akceptujemy zapisy regulaminu. 
 
 
 …………………………………………………                               
 (podpisy rodzica / opiekuna) 
 
 

 K a r t a   k w a l i f i k a c y j n a 
„Lato z MOK” 

 
 

Termin .................................................................................  Filia: ............................................................ 
Dane dziecka i rodziców/opiekunów: 
o imię i nazwisko dziecka:                                               o numer PESEL dziecka:  
...............................................................................................            
…….................................................................... 
 
o adres zamieszkania: 
.................................................................................................................................................... 
 
...........................................................................                                  
……..................................................................... 
o telefon (domowy/komórkowy):                                                 o imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna: 

 
Informacje rodziców/opiekunów o dziecku: 
 
Oświadczam, iż jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Mysłowic-
kiego Ośrodka Kultury w aktualnej sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego. 
 
 
 
Dziecko jest uczulone, przewlekle chore, przyjmuje leki: TAK NIE / właściwe zakreślić/ 
Jak należy postąpić w przypadku wystąpienia objawów choroby w czasie pobytu w placówce: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Dodatkowe uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postanowienia: 
o W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka oraz w przypadku niepokojących zachowań lub 
objawów chorobowych u dziecka zobowiązuję się do jego natychmiastowego odebrania z placówki,  lecz w 
przypadku braku kontaktu z mojej strony wyrażam zgodę na wezwanie służb medycznych. 
o Stwierdzam, że podałem(-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 
zapewnieniu mu  
     właściwej opieki. 
o Oświadczam, iż znane mi są warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach „Akcja Lato z MOK”: regulamin 
 i program 
o Upoważniam wymienione osoby do odbioru dziecka: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………           
 
data, czytelny podpis rodzica / opiekuna…………………………………………………………………………….. 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i jego przetwarzanie: 
 
1. Działając w imieniu mojego małoletniego dziecka, niniejszym wyrażam świadomą zgodę na nieodpłatne przetwarzanie jego danych 

osobowych przez administratora danych, tj. Mysłowicki Ośrodek Kultury w Mysłowicach, w celach promocyjnych, w tym również w 

postaci wykonania i wykorzystania filmów i zdjęć z jego wizerunkiem i na udostępnianie go na stronie internetowej MOK, na 

portalach społecznościowych MOK, prasie i dowolnych mediach. 

2. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). 

3. Działając w imieniu mojego małoletniego dziecka, w oparciu o art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym 

wyrażam świadomą zgodę na wykonanie podczas zajęć prowadzonych przez Mysłowicki Ośrodek Kultury zdjęć i filmów z 

wizerunkiem mojego dziecka oraz wielokrotne nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć i filmów. Wizerunek o którym 

mowa, zawsze wykorzystywany będzie w celach promocyjnych Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Niniejsza zgoda jest udzielana 

nieodpłatnie. 

4. Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie 

wykonanych zdjęć i filmów z wizerunkiem mojego dziecka na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącznie w celu związanym z promocją i działalnością Mysłowickiego Ośrodka 

Kultury w Mysłowicach. 

5. Równocześnie zrzekam się wszystkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z 

wizerunkiem mojego dziecka.  

6. Zostałem/am pouczony/a przez administratora danych o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Po odwołaniu zgody 

dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane/przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

administratorowi danych i w stosunku do niego. 

7. Mam prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych mojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Oświadczam, że jestem nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY 
 

Niniejszą informację otrzymują Państwo w związku z obowiązkami określonymi w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r.)  

 
Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych 

Administrator Danych 
Osobowych (ADO) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mysłowicki Ośrodek Kultury   
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: Mysłowice (41-400) ul. Grunwaldzka 7 
- poprzez e-mail: sekretariat@m-ok.pl    - telefonicznie: 32  308-66-70  wew. 1, 500-186-321 

Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych (IODO) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  
Z Inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób: 
- listownie na adres: Mysłowice (41-400) ul. Grunwaldzka 7    - poprzez e-mail: rodo@m-ok.pl  

Cele przetwarzania Państwa 
danych osobowych i podstawa 
prawna 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu prowadzenie zajęć „Akcji Lato z MOK”. Podstawę prawną stanowi 
przepis art. 6, ust 1, lit a i b – wyrażenie zgody. Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny 
oraz zgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji powyższego celu. 
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Okres przechowywania 
Państwa danych osobowych  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Mysłowicki Ośrodek Kultury jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane, lub w czasie określonym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres określony przepisami prawa. 

Odbiorcy danych osobowych  Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie: 

mailto:sekretariat@m-ok.pl
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- przeszkolonym i upoważnionym pracownikom Administratora, 
- osobie której dane dotyczą, 
- firmom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia (np. obsługa informatyczna, prawna) 
- podmiotom na mocy przepisów prawa. 

Państwa trzecie Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do „państw trzecich” 
Państwa prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
- prawo do wycofania zgody, - prawo dostępu do swoich danych, - prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, 
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 
 
……………………………………………………. 

Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 

 


