
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH  
PRZEZ ŁOSICKI DOM KULTURY W RAMACH AKCJI “LATO W MIEŚCIE 2020” 

 

 

1. Organizatorem zajęć i warsztatów, które odbędą się w terminie od 8 lipca do 28 sierpnia  jest Łosicki 

Dom Kultury ul. Piłsudskiego 4 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 09, 531 257 246, e-mail: 

ldklosice@interia.pl. 

2. Zajęcia odbywają się w siedzibie ŁDK, adres jak wyżej oraz w Transgranicznym Centrum Dialogu 

Kultur ul. Berka Joselewicza 13; Skateparku ul. Narutowicza oraz Stadionie Miejskim, ul. Szkolna 5.  

3. Zajęcia wakacyjne oferowane przez ŁDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne. Wyjątek stanowi 

dodatkowa oferta kinowa oraz zajęć fitness.  

4. Z zajęć wakacyjnych mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat oraz dorośli. 

Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice. 

5. W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującym na terenie całego kraju reżimem sanitarnym, 

każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania Zasad obowiązujących na terenie Łosickiego 

Domu Kultury, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 

6. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach 8 – 14 lipca do godz. 16:00. Ilość miejsc ograniczona. 

Zapisywać można się do wyczerpania limitu miejsc, telefonicznie pod nr tel.: 531 257 246, 83 359 05 

09.  

7. Zapisania na zajęcia w przypadku uczestników do 14 roku życia dokonują rodzice/opiekunowie 

prawni lub dziadkowie, natomiast młodzież w wieku 15-19 lat może dokonać zapisu samodzielnie lub 

poprzez rodzica/opiekuna prawnego lub dziadków.  

8. Osoby przyjęte na zajęcia (lub ich opiekunowie) mają obowiązek wypełnienia Karty Zgłoszenia 

Uczestnika Zajęć dostępnej w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury oraz na stronie internetowej: 

gmina.losicepl; biblosice.wordpress.com. Wypełniony formularz należy złożyć u instruktora zajęć, na 

które uczestnik się zapisał. Uczestnicy, którzy nie dostarczą deklaracji nie mogą wziąć udziału w 

zajęciach.  

9. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby na nie zapisane i spełniające wymagania wiekowe. 

Uczestnik nie może odstąpić udziału w zajęciach bądź warsztatach osobom trzecim. 

10. Łosicki Dom Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć i warsztatów, o czym 

bezzwłocznie poinformuje uczestników zajęć, zamieszczając stosowną informację na 

facebookowym profilu Łosickiego Domu Kultury oraz na tablicy ogłoszeń w placówce. 

11. W uzasadnionych przypadkach ŁDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania 

zastępstwa za instruktora.  

12. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, regulaminu obiektu, 

poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego 

zachowania względem współuczestników zajęć oraz pracowników Łosickiego Domu Kultury. 

13. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub 

opiekunów. 

14. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie 

prawni.  

15. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z 

zajęć. Odstępstwa od ustalonych terminów należy uzgadniać z instruktorem. 

16. Łosicki Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez 

opieki po zakończeniu zajęć. 

17. ŁDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.  

18. Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć wakacyjnych jest ŁDK. ŁDK zastrzega sobie 

prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością ŁDK, zgodnie z ustawą o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z 2020 r. 

poz. 288). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych 

nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają 

tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich 



udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1781). Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, 

gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.  

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Okres, przez 

który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. W 

przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres e-mail: ldklosice@interia.pl. 

19. Zapisanie się na zajęcia, w ramach akcji „Lato w mieście 2020” jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu.   

 

 

DODATKOWE POSTANOWIENIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII 

zgodne z Wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie 

epidemii COVID-19 w Polsce wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

1. Ilość uczestników zajęć dostosowana jest do wielkości sali: 
Sala widowiskowa – 8 osób 
Sala baletowa – 4 osoby  
Sala klubowa – 5 osób 
Hol – 9 osób  
Pracownia LEGO I piętro - 1 osoba  

 

2. Informacja o maksymalnej ilości osób mogących znajdować się konkretnych salach jest wywieszona 

przy wejściu do budynku i przy wejściach do sal. 

3. W sali minimalna przestrzeń dla uczestników nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 osobę (uczestników i 

instruktorów), a odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników zajęć wynoszą min. 1,5 m. 

4. Zajęcia odbywają się w ściśle określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabrionione.  

5. Monitoruje się codziennie prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem sal zajęciowych, 

pomieszczeń sanitarno-higienicznych i ciągów komunikacyjnych. Dezynfekuje się powierzchnie 

dotykowe, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach zajęciowych. Po każdych zajęciach 

zarządzana jest 30-minutowa przerwa, podczas której przeprowadzana jest dezynfekcja i wietrzenie 

pomieszczenia.  

6. Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do stosowania się do zasad reżimu sanitarnego i 

zachowania dystansu społecznego.  

7. Obowiązuje zakaz przebywania w salach zajęciowych lub na korytarzach osób trzecich, w tym 

rodziców.  

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody (w przypadku dzieci przez 

rodzica/opiekuna)na pomiar temperatury ciała, jeżeli zaistnieje taka konieczność, np. w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych oraz złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego 

oświadczenia, że uczestnik zajęć nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym. 

9. Szatnia dostępna jest jedynie dla osób korzystających z zajęć, w przypadku których zmiana 

obuwia/odzieży jest niezbędna (np. zajęcia taneczne). Rzeczy pozostawione w szatni są 

przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

  

Przyprowadzanie i odbieranie uczestników zajęć: 
1. Zbiórka dzieci odbywa się przed siedzibą ŁDK, skąd są odbierani przez instruktora i zaprowadzani do 

właściwej sali. 



2. Po zakończeniu zajęć dzieci są wyprowadzane przez instruktora przed ŁDK, skąd są odbierane przez 

rodziców. 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z ŁDK mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników ŁDK oraz innych osób przebywających w nim wynoszący 

min. 2 m. 

4. Do ŁDK może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

5. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka na 

zajęcia. 

 

Zasady obowiązujące uczestnika zajęć: 
1. Przed wejściem na teren ŁDK pracownik, rodzic/opiekun zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.  

2. Do momentu rozpoczęcia zajęć uczestnika obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. 

3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać 

odpowiednią odległość, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk 

dłoni) oraz ogólnych zasad higieny (regularne mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania twarzy 

rękoma, zasłanianie twarzy podczas kichania). 

4. Uczestnik zajęć może posiadać własne, przydatne w zajęciach, przedmioty, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się w wydzielonym miejscu w sali zajęć. Obowiązuje zakaz wymieniania się przedmiotami 

pomiędzy uczestnikami zajęć.  

 

 

 


