
Załącznik do Zarządzenia nr 3/2019 Dyrektora Centrum Kultury- Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 15 lutego 2019 r. 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH 

W CENTRUM KULTURY- BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE 

 

§ 1. 

Regulamin określa zasady organizowania i prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci  w 

Centrum Kultury- Biblioteki i Sportu w Lelisie. 

§ 2. 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. Organizator –  Centrum Kultury –Biblioteki i Sportu w Lelisie. 

2. Prowadzący zajęcia – magister logopedii.  

3. Zajęcia – bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, prowadzone w siedzibie Organizatora : 

07-402 Lelis, ul. Szkolna 48. 

4. Uczestnik zajęć- dzieci biorące udział w zajęciach. 

5. Regulamin- Regulamin zajęć ogólnorozwojowych w  Centrum Kultury- Biblioteki i Sportu w Lelisie. 

 §3. 

Główne cele zajęć: 

1)  poprawa koordynacji ruchowej, spostrzegawczości, koncentracji, zwinności;  

2) doskonalenie sprawności małej i dużej motoryki; 

3)  doskonalenie percepcji słuchowej, pamięci;  

4) „zdrowa” rywalizacja; 

5) relaksacja i wyciszenie; 

6)  pobudzenie wyobraźni; 

      §4. 

1. Zajęcia  są przeznaczone  dla dzieci w wieku: 

1) I grupa – (6,7,8 lat) 

2) II grupa – (4,5 lat) 

3) III grupa – (9-13 lat) 

2. Zajęcia są prowadzone w następujących godzinach: 

4) I grupa – 9.20-10.05, 

5) II grupa – 10.20 – 11.05, 

6) III grupa – 11.20 – 13.00. 

3. Na zajęciach obowiązuje sportowe obuwie i wygodny strój (najlepiej dres). 

4. Rodzic/opiekun  zapewnia dziecku bezpieczny przyjazd i powrót do domu po zajęciach. 



5. Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem uczestnictwa oraz 

wyrazić pisemne zgody na: 

1)  udział dziecka w zajęciach,  

2)  przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz publikację jego wizerunku. 

6. Podpisanie zgód o których mowa w ust. 5 jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

7. Dzieci, które na pierwsze zajęcia przyjdą same, muszą na następne zajęcia dostarczyć 

podpisaną przez rodzica/opiekuna  zgody o których mowa w ust. 5. 

8. Rodzic/ opiekun zezwala swojemu dziecku na uczestnictwo w zajęciach na własną 

odpowiedzialność. Zajęcia będą odbywały się pod opieką wykwalifikowanego pracownika, 

posiadającego uprawnienia pedagogiczne. CK-BiS nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki 

na zdrowiu. 

9. Jeśli dziecko choruje na jakąś chorobę, musi być to koniecznie zgłoszone prowadzącej, która 

rozpatrzy, czy dane ćwiczenia są wskazane dla konkretnego dziecka. 

10. Obowiązkiem uczestnika zajęć bądź rodzica/opiekuna jest informowanie prowadzącego 

zajęcia przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń o każdorazowej niedyspozycji dziecka, 

jego złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach 

uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie ćwiczeń. 

11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń prowadzącego zajęcia 

dotyczących zachowania, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań. 

12.  Zajęcia odbywają się w soboty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr3/2019 Dyrektora Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie 

 

WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH  

Rodzic/Opiekun: 
 

Dowód osobisty (Seria/NR): 
 

Adres zamieszkania: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

Adres mailowy: 
 

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach ogólnorozwojowych prowadzonych w Centrum Kultury-

Biblioteki i Sportu w Lelisie, oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa i akceptuję jego 

postanowienia. 

Dane dziecka: 

Imię i nazwisko 
 

Data urodzenia: 
 

  

 

 

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

        (Data, podpis Rodzica/Opiekuna) 

 

WYRAŻENIE ZGODNY  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego małoletniego dziecka danych 

osobowych przez administratora danych z siedzibą w Lelisie ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, zamieszczonych w 

formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 3/2019 Dyrektora Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu 

w Lelisie z dnia 15 lutego 2019 r. w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury-

Biblioteki i Sportu w Lelisie  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

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

                             (Data,  podpis Rodzica/Opiekuna) 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez  

Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie 

 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119,  s. 1) 

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana małoletniego dziecka jest 

Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, tel. (29) 

761 10 77, email dyrektor@ckbislelis.pl (mailto: dyrektor@ckbislelis.pl) 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Mirosława Dziczek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

możliwy jest pod numerem tel. (29) 746 90 17 lub adresem email iod@lelis.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana małoletniego dziecka będą przetwarzane w celu 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu  

w Lelisie. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e RODO  

oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana małoletniego dziecka będą wyłącznie 

osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.  

6. Dane osobowe Pana/Pani oraz Pani/Pana małoletniego dziecka będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 oraz przez okres wynikający z przepisów 

prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana małoletniego dziecka nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, ul. Stawki 2, Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika 

na zajęcia a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach. 
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