Załącznik do zarządzenia Nr 120/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 7 grudnia 2018 r.

Regulamin akcji „Zima w mieście 2019” Gmina Zakroczym
§ 1. Regulamin akcji „Zima w mieście 2019”, zwanej dalej także „akcją”, obowiązuje:
1) wszystkich uczestników akcji;
2) rodziców i opiekunów;
3) kierownika oraz wychowawców.
§ 2. Organizacja akcji „Zima w mieście 2019” odbywa się na następujących zasadach:
1) organizatorem akcji jest gmina Zakroczym;
2) uczestnikami akcji są dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół, dla których organem prowadzącym jest
gmina Zakroczym;
3) miejscem organizacji akcji „Zima w mieście 2019” jest:
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu, ul. O.H. Koźmińskiego 63, 05-170 Zakroczym
w terminie od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r.,
b) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku, Wygoda Smoszewska 16a, 05-170
Zakroczym w terminie od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r.,
c) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach, Wojszczyce 4a, 05-180 Pomiechówek
w terminie od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r.;
4) akcja „Zima w mieście 2019” odbywa się w następujących godzinach:
a) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu od godz. 09:00 do godz. 13:00,
b) w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku od godz. 9:00 do godz. 13:00,
c) w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach od godz. 9:00 do godz. 13:00;
5) zgłoszenie uczestnika następuje poprzez wypełnienie przez rodzica (prawnego opiekuna):
a) karty kwalifikacyjnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
b) oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem akcji „Zima w mieście 2019”,
c) oświadczenia o zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków (NNW) uczestnika akcji „Zima w mieście 2019” dla organizatora i ubezpieczyciela;
6) ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie do
dnia 21.12.2018 r. karty kwalifikacyjnej, o której mowa w punkcie 5;
7) zajęcia odbywają się pod nadzorem kierownika i opieką wychowawców;
8) uczestnicy akcji „Zima w mieście 2019” uczęszczający do danej szkoły, którzy korzystają z dowozu, mają
zapewniony dowóz w czasie trwania akcji;
9) program akcji „Zima w mieście 2019” jest określony w sposób ramowy i przybliżony a organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz
przyczyn technicznych;

10) zgłoszenie uczestnika i pozostawienie w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć
przygotowanego przez organizatora;
11) organizator nie zapewnia posiłków;
12) w ramach akcji uczestnicy mają zapewnione ciepłe napoje;
13) uczestnicy akcji „Zima w mieście 2019” podlegają ubezpieczeniu od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków (NNW), którego koszty pokrywa organizator;
14) organizator, kierownik, wychowawcy są zobowiązani dokładać wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas
wolny w sposób przyjemny i pożyteczny a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie
wypoczynku.
§ 3. Celem akcji „Zima w mieście 2019” jest:
1) stworzenie radosnego, pogodnego nastroju przez zabawę i czynny wypoczynek;
2) nauka nowych gier, zabaw i piosenek;
3) integracja dzieci;
4) nauka spędzania czasu wolnego w aktywny i zdrowy sposób;
5) dbanie o higienę osobistą i estetykę otoczenia;
6) poznanie środowiska przyrodniczego, historii i kultury regionu.
§ 4. Założenia wychowawcze i programowe akcji „Zima w mieście 2019”:
1) wzbogacanie wiedzy o środowisku, w którym żyjemy;
2) wdrażanie uczestnikom zasad dbania o zdrowie i higienę;
3) wypoczynek dzieci w sposób czynny i ciekawy, podkreślenie zależności dobrym, prawidłowo
zorganizowanym wypoczynkiem a zdrowiem psychicznym;
4) organizacja wycieczek krajoznawczych;
5) kształtowanie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie;
6) nadzór nad odpowiednim ubiorem;
7) integracja dzieci poprzez pracę w zespole;
8) rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności;
9) pobudzanie potrzeb współdziałania oraz wyrażania myśli i uczuć;
10) inicjowanie współzawodnictwa;
11) poznawanie sposobów komunikacji z ludźmi;
12) kształcenie kultury obcowania z przyrodą;
13) poznawanie zasad odpowiedniego i bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach
(środki komunikacji, obiekty muzealne i sakralne, obiekty przyrodniczo-krajobrazowe, miejsca pamięci
narodowej);
14) uświadamianie konieczności ochrony środowiska naturalnego oraz właściwego zachowania na terenie
parków narodowych, rezerwatów;
15) stała troska o kulturę języka;
16) zdyscyplinowanie uczestników akcji poprzez zapoznanie ich z regulaminem BHP i Ppoż.
§ 5. Zajęcia realizowane w ramach akcji "Zima w mieście 2019" oraz program wypoczynku organizowane
są w następujący sposób:
1) zajęcia prowadzone w ramach akcji są bezpłatne;
2) rodzaje zajęć określa program wypoczynku, określony w sposób ramowy i przybliżony;

3) program wypoczynku uwzględnia następujące rodzaje zajęć:
a) zajęcia sportowo-rekreacyjne (m. in. gry, zabawy, spacery, wyjazdy na basen),
b) zajęcia kulturalno-rozrywkowe (m. in. zajęcia plastyczne, świetlicowe, wyjazdy do kina),
c) zajęcia o charakterze poznawczym (m. in. poznawanie środowiska przyrodniczego, historii i kultury
regionu),
d) zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym (m. in. zapoznanie uczestników z zasadami
bezpiecznego wypoczynku, zasadami współżycia w grupie, wykazywanie przewagi odpoczynku
czynnego nad biernym).
§ 6. Obowiązki kadry wypoczynku w ramach akcji „Zima w mieście 2019”, tj. kierownika akcji
koordynującego całość wypoczynku i pełniącego nadzór nad prawidłowym przebiegiem wypoczynku oraz
wychowawców wypoczynku, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
§ 7. Rodzice (prawni opiekunowie) podczas akcji są odpowiedzialni za:
1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie uczestników zgodnie z planem zajęć;
2) zapewnienie bezpiecznej drogi uczestnika z domu do miejsca wypoczynku i z powrotem;
3) dostarczenie w razie konieczności pisemnego upoważnienia dla osób, które mogą odbierać uczestnika po
zajęciach lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót uczestnika z zajęć do domu;
4) wypełnienie karty kwalifikacyjnej;
5) wyposażenie uczestnika w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych
i przewidzianych zajęć.
§ 8. Uczestnicy akcji „Zima w mieście 2019” mają obowiązek:
1) przestrzegać regulaminu akcji „Zima w mieście 2019”;
2) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych;
3) wykonywać polecenia kierownika i wychowawców;
4) przestrzegać harmonogramu dnia;
5) brać udział w realizacji programu akcji;
6) szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników akcji;
7) bez wiedzy wychowawcy nie oddalać się od grupy;
8) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
§ 9. Uczestnicy akcji „Zima w mieście 2019” mają prawo do:
1) spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku;
2) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas akcji;
3) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu akcji zgodnie z ich
przeznaczeniem;
4) uzyskania niezbędnej pomocy ze strony wychowawców lub kierownika.
§ 10. 1. Za szkody wyrządzone przez uczestnika akcji odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Uporczywe nieprzestrzeganie regulaminu akcji może spowodować wykluczenie uczestnika z udziału
w akcji.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników podczas akcji oraz za zniszczenie
rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników akcji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownik akcji.
§ 11. Regulamin akcji „Zima w mieście 2019” udostępnia się poprzez:

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Zakroczym w zakładce „Zarządzenia Burmistrza
- 2018”, dostępnym pod adresem: www.bip.zakroczym.pl ;
2) zamieszczenie na stronie internetowej gminy Zakroczym w zakładce „Ogłoszenia”, dostępnym pod
adresem: www.zakroczym.pl ;
3) zamieszczenie na stronach internetowych szkół, o których mowa w §2 pkt 3 regulaminu, dostępnych pod
adresami: www.zespolzakroczym.pl , www.sp.emolinek.szkolnastrona.pl , www.spwojszczyce.pl;
4) możliwość wglądu w siedzibie organizatora;
5) możliwość wglądu u dyrektorów szkół, o których mowa w §2 pkt 3 regulaminu;
6) możliwość wglądu u kierowników akcji „Zima w mieście 2019”.
§ 12. Ogólne warunki dotyczące ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
uczestnika akcji „Zima w mieście 2019” udostępnia się poprzez:
1) wglądu na stronie internetowej ubezpieczyciela;
2) zamieszczenie na stronach internetowych szkół, o których mowa w §2 pkt 3 regulaminu, dostępnych pod
adresami: www.zespolzakroczym.pl , www.sp.emolinek.szkolnastrona.pl , www.spwojszczyce.pl;
3) możliwość wglądu w siedzibie organizatora;
4) możliwość wglądu u dyrektorów szkół o których mowa w §2 pkt 3 regulaminu;
5) możliwość wglądu u kierowników akcji „Zima w mieście 2019”.
§ 13. W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informuje się o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz
o przysługujących prawach z tym związanych:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez organizatora akcji „Zima w mieście 2019” jest:
Burmistrz Zakroczymia, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym;
2) Administrator danych osobowych — Burmistrz Zakroczymia - przetwarza dane osobowe na podstawie
zgody rodzica (prawnego opiekuna) oraz obowiązujących przepisów prawa - rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r.
poz. 452);
3) Burmistrz Zakroczymia przetwarza dane osobowe w celu realizacji akcji „Zima w mieście 2019” zgodnie
z obowiązującym regulaminem.
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b) inne podmioty w szczególności kierownicy akcji i wychowawcy, ubezpieczyciel, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z gminą Zakroczym przetwarzają dane osobowe, dla których
administratorem jest Burmistrz Zakroczymia;
5) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po
tym czasie — przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa;
6) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
organizatora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych;

8) Jeżeli rodzic (prawny opiekun) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych to podanie danych
osobowych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) oraz niezbędnych do celów ubezpieczenia od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) jest obowiązkowe;
9) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

