
Regulamin Artystycznych Ferii Zimowych
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem ferii zimowych jest: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza z siedzibą przy ul. Kolejowej 1,
38-400 Krosno.
2.  Miejsce  realizacji  ferii  zimowych  w  2023  roku:  siedziba  Regionalnego  Centrum  Kultur  Pogranicza
w Krośnie przy ul. Kolejowej 1.
3. Termin realizacji ferii:

• 16-20 stycznia 2023: półkolonia,
• 16-20  stycznia  2023:  tygodniowe warsztaty  teatralno-taneczne  dla  osób  z  niepełnosprawnością

intelektualną i dodatkowe zajęcia dla ich opiekunów,
• 22 stycznia 2023: Bal Karnawałowy w ramach Zimowego Miasteczka,
• 23-27 stycznia 2023: tygodniowe warsztaty plastyczne i tygodniowe warsztaty teatralne,
• 26 stycznia 2023: Kudłate Ferie,
• 19 stycznia 2023: Konkurs Tańca „Foka Dance”,
• 27 stycznia 2023: Dzień ze Swingiem.

4. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Artystycznych Ferii Zimowych w RCKP. Rodzice / opiekunowie
prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika
ferii.
5. Poszczególne działania skierowane są do różnych grup wiekowych, w tym:

• uczestnikami półkolonii  mogą być dzieci w wieku od 7 do 11 lat.  Minimalna liczba uczestników
w jednej  grupie  wiekowej  –  12  osób.  Maksymalna  –  15  osób.  Przy  mniejszej  liczbie  zgłoszeń
Organizator ma prawo do odwołania danego turnusu,

• uczestnikami warsztatów teatralno-tanecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich
opiekunów mogą być: uczestnicy warsztatów teatralno-tanecznych – młodzież i dorośli w wieku od
12  roku  życia;  uczestnicy  zajęć  z  jogi  –  dorośli  opiekunowie.  Maksymalna  liczba  uczestników
w grupie zajęciowej – 15 osób (zajęcia teatralno-taneczne),

• uczestnikami warsztatów plastycznych mogą być dzieci w wieku od 7 do 10 lat,
• uczestnikami warsztatów teatralnych mogą być dzieci w wieku od 9 do 13 lat,
• pozostałe wydarzenia w ramach ferii nie zostały objęte limitem wiekowym.

§ 2
Półkolonia

1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów od godziny 07:30 do godziny 16:30. Rodzice /
opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci z miejsca realizacji półkolonii.
2. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w Karcie Kwalifikacyjnej lub w pisemnym
upoważnieniu podpisanym przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka.
3.  W Karcie  kwalifikacyjnej,  jak  również  w elektronicznym formularzu  zgłoszeniowym rodzic  /  opiekun
prawny ma obowiązek prawidłowo podać Organizatorowi wszystkie niezbędne informacje i dane dotyczące
dziecka / podopiecznego, również te dotyczące szczególnych potrzeb czy stanu zdrowia małoletniego.
4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

• spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
• korzystania  ze  wszystkich  atrakcji  i  pomocy  dydaktycznych,  które  są  niezbędne  do  realizacji

programu ferii,
• skorzystania każdego dnia z zapewnionego przez Organizatora posiłku (obiad),
• wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców i instruktorów podczas ferii.

5. Uczestnicy mają obowiązek:
• wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów,
• przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
• szanowania mienia Organizatora, pomocy dydaktycznych,



• dbania  o  porządek  w  miejscu  realizacji  półkolonii  i  dobrą  atmosferę  w  grupie  rówieśniczej,
posiadania  obuwia  zmiennego  do  wejścia  na  sale  np.  taneczne,  baletowe,  plastyczne  (baletki,
antypoślizgowe skarpetki lub lekkie obuwie sportowe),

• korzystania  z  urządzeń niezbędnych do realizacji  zajęć  tanecznych i  artystycznych zgodnie  z  ich
przeznaczeniem,

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i  zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej
zajęcia, warsztaty, animacje,

• niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, problemów, nieprawidłowości oraz
zagrożeń opiekunowi,

• przestrzegania zarówno Regulaminu ferii oraz zasad wewnętrznych poszczególnych pracowni, jak
również zasad poruszania się po drogach publicznych oraz korzystania z transportu publicznego
w przypadku zorganizowanego wyjścia grupowego.

6. Uczestnikom kolonii zabrania się:
• samowolnego opuszczania miejsca realizacji półkolonii i oddalania się od grupy,
• biegania  oraz  wykonywania  ćwiczeń  akrobatycznych  na  sali  tanecznej  bez  opieki  i  kontroli

właściwego instruktora,
• niszczenia wyposażenia placówki i sprzętu, za który ponosi odpowiedzialność Organizator w miejscu

realizacji półkolonii,
• używania wulgarnych słów i zwrotów.

7.  Samowolne  oddalenie  się  od  opiekunów,  niezdyscyplinowanie,  niewykonywanie  poleceń  opiekunów
i instruktorów,  nieprzestrzeganie  regulaminu  będzie  karane  upomnieniem,  naganą,  a  w  ostateczności
wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety) zagubione przez uczestników
w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników
półkolonii. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
9. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo rodzice/opiekunowie prawni
dziecka.
10. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach Organizator zobowiązuje się:

• przeprowadzić zajęcia programowe zgodnie z przedstawioną ofertą ferii,
• zapewnić wyżywienie (obiad),
• zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej.

11.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do zmian w harmonogramie  programu zajęć,  zwłaszcza  jeśli  są
zależne od warunków pogodowych.

§ 3
Warsztaty teatralno-taneczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dodatkowe

zajęcia dla ich opiekunów

1. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką opiekunów-instruktorów od godziny 15:30 do godziny 19:00.
Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbierania uczestników z miejsca realizacji
warsztatów.
2. Uczestnicy zajęć odbierani są z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w Formularzu zgłoszeniowym
lub w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka.
3. W elektronicznym formularzu zgłoszeniowym rodzic / opiekun prawny ma obowiązek prawidłowo podać
Organizatorowi  wszystkie  niezbędne  informacje  i  dane  dotyczące  uczestnika  zajęć  /  podopiecznego,
również te dotyczące szczególnych potrzeb czy stanu zdrowia małoletniego.
4. Uczestnicy zajęć mają prawo do:

• spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
• korzystania  ze  wszystkich  atrakcji  i  pomocy  dydaktycznych,  które  są  niezbędne  do  realizacji

programu ferii,
• wsparcia w sprawach osobistych ze strony pedagogów i instruktorów podczas ferii.

5. Uczestnicy mają obowiązek:



• wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów,
• przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
• szanowania mienia Organizatora, pomocy dydaktycznych,
• dbania  o  porządek  w  miejscu  realizacji  półkolonii  i  dobrą  atmosferę  w  grupie  rówieśniczej,

posiadania  obuwia  zmiennego  do  wejścia  na  sale  np.  taneczne,  baletowe,  plastyczne  (baletki,
antypoślizgowe skarpetki lub lekkie obuwie sportowe),

• korzystania  z  urządzeń niezbędnych do realizacji  zajęć  tanecznych i  artystycznych zgodnie  z  ich
przeznaczeniem,

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i  zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej
zajęcia, warsztaty, animacje,

• niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, problemów, nieprawidłowości oraz
zagrożeń opiekunowi,

• przestrzegania zarówno Regulaminu ferii, jak i zasad wewnętrznych poszczególnych pracowni / sal
tanecznych.

6. Uczestnikom kolonii zabrania się:
• samowolnego opuszczania miejsca realizacji półkolonii i oddalania się od grupy,
• biegania  oraz  wykonywania  ćwiczeń  akrobatycznych  na  sali  tanecznej  bez  opieki  i  kontroli

właściwego instruktora,
• niszczenia wyposażenia placówki i sprzętu, za który ponosi odpowiedzialność Organizator w miejscu

realizacji zajęć,
• używania wulgarnych słów i zwrotów.

7.  Samowolne  oddalenie  się  od  opiekunów,  niezdyscyplinowanie,  niewykonywanie  poleceń  opiekunów
i instruktorów,  nieprzestrzeganie  regulaminu  będzie  karane  upomnieniem,  naganą,  a  w  ostateczności
wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety) zagubione przez uczestników
w czasie  warsztatów  oraz  za  zniszczenia  rzeczy  należących  do  dzieci,  a  dokonanych  przez  innych
uczestników  zajęć.  Organizator  zaleca  nie  przynosić  na  zajęcia  cennych  urządzeń,  np.  telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
9. Za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów odpowiadają finansowo rodzice/opiekunowie prawni
dziecka.
10. Podczas dziennego pobytu uczestników Organizator zobowiązuje się:

• przeprowadzić zajęcia programowe zgodnie z przedstawioną ofertą ferii,
• zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej.

11.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do zmian w harmonogramie  programu zajęć,  zwłaszcza  jeśli  są
zależne od warunków pogodowych.
12.  Dodatkowo  Organizator  przewiduje  zajęcia  (joga)  dla  opiekunów  osób  zgłoszonych  do  udziału
w warsztatach teatralno-tanecznych. Zajęcia te odbywać się będą: 23 i  27 stycznia 2023, godzina 16:00-
19:00.  Rodzic  /  prawny  opiekun  deklaruje  chęć  udziału  w  zajęciach  za  pośrednictwem  formularza
elektronicznego, w którym zgłasza swojego podopiecznego oraz w jednym z pytań siebie.

§ 4
Warsztaty i wydarzenia dodatkowe

1. Zgłoszenia  do  udziału  w  warsztatach  plastycznych  i  teatralnych  odbywają  się  za  pomocą
elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

2. Poszczególne wydarzenia odbywają się według programu / harmonogramu ogłoszonego na stronie
internetowej Organizatora.

3. Uczestników wydarzeń dodatkowych tj. warsztatów, balu, Kudłatych Ferii, Foki Dance oraz Dnia ze
Swingiem obowiązuje:

• przestrzegania zasad dotyczących korzystania przez uczestników z przestrzeni i wyposażenia
instytucji,

• stosowanie  się  do  zasad  bezpieczeństwa  i  zachowania  zgodnie  ze  wskazówkami  osoby
prowadzącej zajęcia, warsztaty etc.,

• zasada korzystania z urządzeń niezbędnych do realizacji  zajęć,  warsztatów artystycznych
zgodnie z ich przeznaczeniem,



• zakaz  samowolnego  opuszczania  miejsca  realizacji  wydarzenia  bez  wcześniejszego
uzgodnienia z osobą prowadzącą zajęcia lub sprawującą opiekę nad grupą,

• obowiązek  zgłaszania  opiekunowi  /  koordynatorowi  wydarzenia  wszystkich  kwestii
związanych ze złym samopoczuciem lub nieprawidłowości oraz zagrożeniami.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  harmonogramie  programu  ferii  lub
odwołania  danego  wydarzenia  w  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uniemożliwiających
realizację  działań  z  przyczyn  stanowiących  przypadki  siły  wyższej  lub  z  braku  chętnych
uczestników.

§ 5
Koszty i płatność

1. Organizator ustalił cenę za poszczególne elementy z oferty feryjnej:
• półkolonia: 500 zł, 450 zł z KKM
• warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną: 200 zł, 180 zł z KKM
• warsztaty plastyczne: 110 zł, 90 z KKM
• warsztaty teatralne: 110 ZŁ, 90 z KKM
• bal karnawałowy, Kudłate Ferie, Dzień ze Swingiem i Foka Dance: wydarzenia bezpłatne
2. Po zgłoszeniu uczestnika oraz – w przypadku półkolonii dostarczeniu Karty Kwalifikacyjnej rodzic /

opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia. Płatności można dokonać: przelewem na
konto bankowe RCKP:

• DANE DO PRZELEWU: REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA
• TYTUŁ PRZELEWU: Artystyczne Ferie Zimowe 2023 - półkolonia - imię i nazwisko osoby zgłaszającej

lub Artystyczne Ferie Zimowe 2023 – zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - imię
i nazwisko  osoby  zgłaszającej  lub   Artystyczne  Ferie  Zimowe  2023  –  zajęcia  plastyczne -  imię
i nazwisko  osoby  zgłaszającej  lub  Artystyczne  Ferie  Zimowe  2023  –  zajęcia  teatralne -  imię
i nazwisko osoby zgłaszającej.

• NUMER KONTA: 38 1240 2311 1111 0010 6149 9002 Bank Pekao S.A. I Oddział w Krośnie
• lub  w  kasie  biletowej  czynnej:  poniedziałek  -  piątek  w  godz.  10:00-13:00  i  14:30-17:30.  Do

zobaczenia przy ul. Kolejowej 1.

§ 6
RODO oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Rodzic / opiekun prawny zgłaszający uczestnika Ferii wyraża zgodę na fotografowanie i  filmowanie
uczestnika  w  trakcie  zajęć  i  udostępnianie  jego  wizerunku  przez  Regionalne  Centrum  Kultur
Pogranicza  w  Krośnie  w  celach  informacyjnych  i  promocyjnych  wynikających  z konieczności
realizowania działań statutowych instytucji.

2. Podanie  danych  osobowych  rodzica  /  opiekuna  oraz  uczestnika  ferii  jest  dobrowolne  jednak
konieczne w celu realizacji niniejszego zadania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). 

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul.
Kolejowa 1, 38-400 Krosno,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rckp.krosno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencji osób uczestniczących w Feriach,
pełnienia  nadzoru  pedagogicznego,  kontaktu  z  rodzicami  lub  prawnymi  opiekunami  oraz
prowadzenia rozliczeń finansowych za udział w feriach. Dane uczestników w zakresie obejmującym
wizerunek utrwalony w formie zdjęć lub filmów wykonanych w trakcie ferii  będą przetwarzane
przez  RCKP do  promocji  i  przygotowania  materiałów elektronicznych,  drukowanych związanych
z feriami.
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