
REGULAMIN 

Nieobozowej Akcji Letniej organizowanej przez  

Osiedlowy Klub „Domatorek” Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator”w Kielcach 

 

Nieobozowa Akcja Letnia zapewnia zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat. Nieobozowa Akcja 

Letnia polega na organizacji zajęć stacjonarnych, m.in. - warsztatów integracyjnych, 

plastycznych oraz wycieczek pieszych i autokarowych.  

1) Organizatorem Nieobozowej Akcji Letniej jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” 

 w Kielcach 

1. Regulamin Nieobozowej Akcji Letniej obowiązuje:  

• wszystkich uczestników Nieobozowej Akcji Letniej,  

• rodziców i opiekunów,  

• kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców Nieobozowej Akcji Letniej.  

2. Nieobozowa Akcja Letnia odbywa się  w Osiedlowym Klubie „Domatorek” 

ul. Massalskiego 4, w terminach:  

a) 05.07.2021 – 09.07.2021, 

b) 12.07.2021 – 16.07.2021, 

c) 19.07.2021 – 23.07.2021, 

d) 26.07.2021 – 30.07.2021 

3. Nieobozowa Akcja Letnia odbywa się od poniedziałku do piątku, przez 5 dni roboczych,                       

w godzinach od 10.00 do 15.00.  

4. Zapisu na  Nieobozową Akcję Letnią można dokonać osobiście za przekazaniem 

wypełnionych i podpisanych przez Rodzica/Opiekuna prawnego Zgłoszenia uczestnictwa              

w  Nieobozowej Akcji Letniej (załącznik nr 1), Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 

osobowych (załącznik nr 2), oświadczenia   o stanie zdrowia dziecka  (załącznik nr 3)  

i oświadczenia o odbiorze/powrocie dziecka z placówki (załącznik nr 4) w Osiedlowym Klubie 

„Domatorek”.  

a) Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona. 

b) Pierwszeństwo udziału w Nieobozowej Akcji Letniej  mają dzieci członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach.  

5. Odpłatność uczestników: Nieobozowa Akcja Letnia jest płatna w wysokości 220,00 zł. dla 

dzieci członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach, 230,00 zł. dla pozostałych 

osób. Wpłat należy dokonać do pierwszego dnia każdego turnusu. Brak terminowej wpłaty 

skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników. 

6. Zasady rezygnacji z udziału w Nieobozowej Akcji Letniej:  

a) Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Nieobozowej Akcji Letniej.  



b) Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia rezygnacji - pisemnej. 

Rezygnacja wiąże się z brakiem zwrotu wpłaconej kwoty, chyba, że zostanie 

zrekrutowany nowy uczestnik.  

7. Zgłoszenie uczestnictwa i oświadczenia – to dokumenty potwierdzające zgłoszenie dziecka 

na Nieobozową Akcję Letnią. 

8. Ubezpieczenie NNW dziecka należy do Rodzica/opiekuna prawnego.   

8. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów oraz kierownika. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników Nieobozowej Akcji 

Letniej w czasie jej trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników,                           

a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców.  

10. Organizator zaleca nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń i przedmiotów 

wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze 

odpowiedzialności za tego typu przedmioty.  

11. Szczegółowy plan zajęć zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.  

13. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do 

przeprowadzenia zajęć.  

14. Podczas Nieobozowej Akcji Letniej w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną                     

w kraju obowiązują szczególne zasady sanitarne:  

a) zajęcia będą organizowane w taki sposób aby uczestnicy przez większość czasu przebywali 

na powietrzu, 

b) minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza  niż  

 4 m2 na 1 uczestnika zajęć,   

c) infrastruktura obiektu i sprzęt użytkowany przez dzieci będzie regularnie dezynfekowany, 

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

użytkowania na terenie placówki. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje 

(plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnia sprzęt                     

i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie 

placówki,  

d) pracownicy przy wejściu do budynku dezynfekują ręce oraz stosują procedury 

bezpieczeństwa obowiązujące w czasie reżimu sanitarnego, 

e) Rodzic/Opiekun prawny będzie mógł odprowadzić dziecko wyłącznie do przestrzeni 

wspólnej, z której uczestnik Nieobozowej Akcji Letniej będzie odbierany przez kadrę. 

Rodzic/Opiekun prawny nie ma możliwości wchodzenia do pomieszczeń, w których będą 

odbywały się zajęcia. Przy wejściu zostaną umieszczone płyny do dezynfekcji rąk dla 

uczestników Nieobozowej Akcji Letniej. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do 

dokładnego dezynfekowania rąk środkiem do dezynfekcji przed każdym wejściem do 



placówki. Obowiązkowe będzie również zakrywanie ust i nosa podczas przebywania na terenie 

placówki, 

f) Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa                 

i ust do użycia podczas pobytu na Nieobozowej Akcji Letniej, 

g) uczestników półkolonii obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (przynajmniej 2m),  

h) dziecko, które bierze udział w Nieobozowej Akcji Letniej musi być zdrowe, co poświadczają 

Rodzice/Opiekunowie prawni w pisemnym oświadczeniu o braku u dziecka infekcji oraz 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie zamieszkiwaniu                      

z osobą przebywającą na kwarantannie i o braku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie                    

w okresie 14 dni przed rozpoczęciem Nieobozowej Akcji Letniej. W przypadku wystąpienia 

objawów choroby Organizator odmówi przyjęcia dziecka na zajęcia, gdyż będzie ono stanowiło 

potencjalne zagrożenie dla reszty podopiecznych oraz opiekunów, 

h) w przypadku wystąpienia u uczestnika Nieobozowej Akcji Letniej objawów chorobowych 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) Rodzic będzie zobowiązany do 

niezwłocznego odbioru dziecka z terenu placówki. Do czasu przyjazdu opiekuna prawnego, 

uczestnik Nieobozowej Akcji Letniej będzie przebywał  w osobnej sali.  

i) w zakresie nieopisanym w Regulaminie Nieobozowej Akcji Letniej organizowanej przez 

Osiedlowy Klub „Domatorek” Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach obowiązują 

„Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci                             

i młodzieży w 2021 r.”  

5. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o 

zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.  

16. Kadra:  

a) Organizator i wychowawcy są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć 

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo 

w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także 

zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.  

b) Wychowawca ma obowiązek:  

- zapoznać się z kartami zgłoszeniowymi uczestników Nieobozowej Akcji Letniej, 

oświadczeniami Rodziców/Opiekunów prawnych,  

- pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki, sprawowania opieki nad 

uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, oraz innych czynności opiekuńczych,  

- zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Nieobozowej Akcji Letniej,  

- poszanowania godności każdego uczestnika Nieobozowej Akcji Letniej,  

- na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia,  

17. Rodzice/ Opiekunowie prawni:  



a) są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie                         

z planem zajęć,  

b) są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca 

wypoczynku i z powrotem;  

c) składają oświadczenie, w którym określają czy po zajęciach dziecko wraca 

samodzielnie, czy jest odbierane przez upoważnioną do tego osobę.  

18. Uczestnicy:  

a) mają prawo do:  

- spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku,  

- uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych  podczas Nieobozowej 

Akcji Letniej,  

- wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,  

- uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika.  

b) mają obowiązek:  

- wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,  

- przestrzegać Regulaminu,  

- dbać o czystość i porządek, o przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji 

stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę, 

- zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku 

samodzielnego powrotu do domu),  

- mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie,  

- dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach,  

- posiadać napój, drugie śniadanie oraz odzież i obuwie dostosowane do warunków 

pogodowych, planowanych wycieczek, zabaw plenerowych, aktywności na dworze                             

i w pomieszczeniach.  

c) Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Samowolne oddalenie się od opiekunów, 

niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców oraz 

nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:  

- upomnienie przez wychowawcę, kierownika,  

- powiadomienie rodziców o zachowaniu,  

- wykluczenie z Nieobozowej Akcji Letniej.  

19. Na zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, 

palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków i innych środków odurzających – 

dotyczy to uczestników i kadry.  

20. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika Nieobozowej Akcji Letniej 

jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.  



21. Zgłoszenie dziecka do udziału w Nieobozowej Akcji Letniej oraz w szczególności 

wypełnienie Karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu 

Nieobozowej Akcji Letniej.  

 

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu w dniu 24.06.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

W NIEOBOZOWEJ AKCJI LETNIEJ / NIEOBOZOWEJ AKCJI ZIMOWEJ* 

W KLUBIE OSIEDLOWYM „DOMATOREK”. 
 

Imię i nazwisko dziecka

 .…………………..…………………………………………………………………….…..….….….. 

Imiona rodziców 

 ……………………………..……………………………………………………………………….……..…….. 

Wiek dziecka …………………        Numer PESEL dziecka       

…..……………………………..………………………….….……... 

Adres zamieszkania 

 …….………………………..…………………………………………………………………………..……….. 

Numer telefonu opiekunów (do celów kontaktowych) 

…….……………………………………………………….….….…….. 

Dodatkowe informacje   

…………………………………………………..……………………………………………………………..……….. 

Ubezpieczenie uczestnika podczas zajęć należy do rodziców lub opiekunów. 

 

 

Niniejszym na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a) i c) 

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 w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę 

na przetwarzanie przez  Spółdzielnię Mieszkaniową „Domator” w Kielcach moich danych 

osobowych oraz mojego dziecka w związku z jego uczestnictwem w Nieobozowej Akcji 

Letniej / Zimowej*. 

 

Kielce, dnia …………….…….                                                

…………………..………………………………………… 

                                                                                                                        (podpis  opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



 
 

 

 

                 Załącznik nr 2 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  NIEPEŁNOLETNICH 

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ KLUB OSIEDLOWY   

S.M. „DOMATOR” W KIELCACH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, 

OSWIATOWEJ I KULTURALNEJ.   

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku 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) zwanym RODO – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Domator”w Kielcach przekazuje Państwu informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych 

uczestników zajęć prowadzonych przez kluby osiedlowe Spółdzielni  

w ramach działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej:        

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”  

2. w Kielcach. 

Dane kontaktowe:         ul. Massalskiego 4, 25-636 Kielce 

     tel.: 41 248 63 00    e-mail: sekretariat@smdomator.pl  

Inspektor danych osobowych 

Dane kontaktowe:         tel.: 41 248 63 03    e-mail: m.jas@smdomator.pl. 

3. Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników 

zajęć prowadzonych przez klub osiedlowy Spółdzielni w ramach działalności społecznej, 

oświatowej i kulturalnej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a), c) RODO w celu 

organizacji zajęć oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.   

4. Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników 

zajęć prowadzonych przez klub osiedlowy Spółdzielni w ramach działalności społecznej, 

oświatowej i kulturalnej  będą przechowywane do czasu zakończenia zajęć a ponadto przez 

okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 

dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. 

5. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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.  

6. Uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze, jakim jest organizacja zajęć w ramach 

działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni. 

8. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych 

i statutowych. 

9. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. 
 

 

 Zarząd S.M. „Domator” w Kielcach 
 

 

 

 

 

 

 

     Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.  

 

      Kielce, dnia………………………. podpis …………………………………………………………… 



 

    Załącznik nr 3 
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

Informuję, iż od dnia ……………………….. moja córka/mój syn będzie uczęszczać: na zajęcia  

w Osiedlowym Klubie „Domatorek”. 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ........................................................................................ w ciągu 

ostatnich 10 dni nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, alergia). Dziecko nie choruje na żadną chorobę przewlekłą zwiększającą 

ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19. 

 …………………………………..  

(podpis rodzica) 

 Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/y pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 

dziecka do Osiedlowego Klubu „Domatorek” w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Oświadczam, iż 

zostałam/em poinformowana/y o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin 

tj:  

- mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19  

- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę 

- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu 

placówka zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki 

oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę 

- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba 

ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym                        

w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka 

oraz stosowne służby i organy. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, 

zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego 

płynącego z obecnej sytuacji w kraju.  
*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku 

czy węchu i inne nietypowe.  

 

……………………………………  

(podpis rodzica)  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Nieobozowej Akcji Letniej organizowanej przez 

Osiedlowy Klub „Domatorek”  Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach                             

 i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującego w placówkach regulaminu związanego                           

z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do placówki tylko i wyłącznie zdrowego 

dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka 

z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu                          

w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego 

dziecka, nie zostanie ono  w danym dniu przyjęte do placówki ale będzie mogło do niej wrócić po 

ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.  

……………………………………  

(podpis rodzica)  

Zobowiązuję się do poinformowania kierownika placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś 

z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.  

….…………………………………  

(podpis rodzica)  

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.  

……………………………………  

(podpis rodzica) 

Załącznik nr 4 

 

 

 



 

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego o odbiorze/powrocie dziecka 

z Nieobozowej Akcji Letniej organizowanej w Osiedlowym Klubie „Domatorek” 

  

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka: ..................................................................................................  

Oświadczamy, iż*:  

- dziecko będzie wracać samodzielnie  

- będziemy osobiście odbierać własne dziecko  

 

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka następujące osoby:  

 

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

Imię i nazwisko nr telefonu  

 

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

Imię i nazwisko nr telefonu  

 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka 

od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej osobę.  

 

 

 

...................................................................................  

Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

 

 

--------------------------------  

*Niepotrzebne skreślić 
 

 


