
REGULAMIN „Aktywne Wakacje w Gminie Michałowice 2020”

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie  imprez masowych  (tekst  jednolity Dz.U.2015.2139),  Ustawy z  dnia  7  września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U.2014.121), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i  placówkach
(Dz.U.2003.6.69 ze zm.). a także wytycznych związanych z stanem epidemiologicznym. 

2. Regulamin  dotyczy  wszystkich  osób,  które  w  czasie  trwania  „Aktywnych  Wakacji”  w  Gminie
Michałowice” zwanych dalej „Aktywne Wakacje” będą przebywać na Otwartych Strefach Rekreacji,
na których będą prowadzone zajęcia.

3. Podczas „Aktywnych Wakacji” prowadzący zajęcia  dołożą wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom
jak najlepsze warunki do wypoczynku oraz umożliwić im aktywne uczestnictwo w organizowanych
zajęciach.

4. Każdy uczestnik „Aktywnych Wakacji” ma obowiązek stosować się  do postanowień niniejszego
regulaminu. 

5. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób
obecnych  na  „Aktywnych  Wakacjach”  i  korzystania  przez  nie  z  terenu,  na  którym odbywa  się
impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń. 

6. Organizatorem „Aktywnych Wakacji”  jest Maciej Putaj prowadzący działalność MACIEJ PUTAJ
LECH93 FHU z siedzibą przy ul. Świętej Gertrudy 2, lok. 2, 31-046 Kraków,  NIP: 6772219983,
Regon: 121343670 zwanym dalej  „Wykonawcą”, na zlecenie  Gminy Michałowice  z siedzibą w
Regułach,  ul.  Aleja  Powstańców  Warszawy  1,  05-816  Michałowice,  NIP  534  24  80 595,
reprezentowaną przez Małgorzatę Pachecką Wójta Gminy Michałowice,

7. Miejscem  „Aktywnych  Wakacji”  są:  Otwarte  Strefy  Rekreacji  na  terenie  gminy  Michałowice.
Według poniższego harmonogramu:
a) poniedziałki – Otwarta Strefa Rekreacji w Michałowicach, ul. Szkolna,
b) wtorki – Otwarta Strefa Rekreacji w Komorowie, ul. Kolejowa,
c) środy – Otwarta Strefa Rekreacji w Regułach, ul. Wiejska,
d) czwartki – Otwarta Strefa Rekreacji w Komorowie (przy zalewie).
e) piątki - Otwarta Strefa Rekreacji  w Michałowicach,  ul.  Szkolna (03.07,  17.07,  31.07,  14.08,

28.08);  Otwarta Strefa Rekreacji w Komorowie, ul. Kolejowa (10.07, 24.07, 07.08, 21.08);
f) sobota  -  Otwarta  Strefa  Rekreacji  w Komorowie,  przy Zalewie (04.07,  18.07,  01.08,  15.08,

29.08);  Otwarta Strefa Rekreacji w Regułach, ul. Wiejska (11.07, 25.07, 08.08, 22.08);
8. „Aktywne Wakacje” odbywają się w terminie od 29. czerwca 2020 do 29. sierpnia 2020,  w dniach

od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10:00-15:00 w miejscach podanych w pkt 6.
 

ZASADY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS „Aktywnych Wakacji”: 

1. Spotkania  „Aktywne  Wakacje”  organizowane  są  dla  dzieci  przebywających  na  terenie  gminy
Michałowice, maksymalna ilość uczestników zostaje ograniczona do 60 osób dziennie. 

2. Uczestnictwo w „Aktywnych Wakacjach” jest bezpłatne. 
3. Osoby  małoletnie  uczestniczą  w  „Aktywnych  Wakacjach”  pod  opieką  osób  dorosłych

(rodziców/opiekunów prawnych) i  na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
pieczę. Organizator nie zapewnia dzieciom bezpośredniej opieki w trakcie trwania imprezy. Dzieci i
młodzież w wieku  do 13 lat mogą korzystać z obiektu wyłącznie po pod stałą opieką i nadzorem
rodzica lub opiekuna oraz za jego pisemną zgodą udzieloną na specjalnie do tego przygotowanej
Karcie Uczestnictwa. Karta uczestnictwa jest do pobrania u przedstawicieli Organizatora.

4. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą korzystać z obiektu pod stałą opieką i
nadzorem rodzica lub opiekuna, a pod jego nieobecność wyłącznie za jego pisemną uprzednią zgodą
udzieloną na specjalnie  do tego przygotowanej  Karcie  Uczestnictwa.  Karta  uczestnictwa jest  do
pobrania u przedstawicieli Organizatora.

5. Uczestnicy „Aktywnych Wakacji” oraz osoby, które znajdują się na terenie spotkania, zobowiązani
są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie. 

6. Uczestnicy „Aktywnych Wakacji” oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy mają



obowiązek  stosować  się  do  zaleceń  i  zarządzeń  przedstawicieli  organizatora,  mających  na  celu
zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

7.  Uczestnicy „Aktywnych Wakacji” są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i
instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu. 

8. Zakazuje się: 
a) niszczenia  oznaczeń  i  tablic  informacyjnych,  nośników  reklamowych,  urządzeń  i  sprzętu

znajdującego się na terenie imprezy, 
b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, bezpieczeństwa i zdrowia

osób  przebywających  na  terenie  imprezy,  a  w  szczególności  rzucania  jakichkolwiek
przedmiotów, 

c) niszczenia trawników, krzewów, drzew znajdujących się na terenie imprezy,
d) wprowadzania psów na teren imprezy, 
e) palenia tytoniu/papierosów na terenie imprezy, 
f) picia alkoholu, spożywania narkotyków lub innych używek i substancji odurzających.

9. Uczestnicy  „Aktywnych  Wakacji”  mają  prawo  korzystania  z  wyznaczonych  pomieszczeń
sanitarnych i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje
w nich zakaz palenia. 

10. W  przypadku  zauważenia  pożaru  lub  innego  miejscowego  zagrożenia  należy  powiadomić
organizatora  oraz  osoby  bezpośrednio  zagrożone  i  jak  najszybciej  opuścić  miejsce  zagrożenia.
Organizator  „Aktywnych  Wakacji”  zobowiązany  jest  do  bezzwłocznego  powiadomienia
odpowiednich  służb  ratowniczych  i  równoczesnego  rozpoczęcia  akcji  ratowniczo-gaśniczej  lub
ewakuacji.  Do  czasu  przybycia  służb  ratowniczych  kierownictwo  nad  akcją  obejmuje  osoba
wyznaczona przez Organizatora 

11. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać organizatorom. 
12. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do organizatora imprezy. 
13. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  pozostawione przez Uczestnika  na  terenie

obiektu w trakcie trwania „Aktywnych Wakacji”. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania „Aktywnych Wakacji” ze względu

na załamanie pogody lub innych sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników. 
15. Organizator  utrwala  przebieg  „Aktywnych  Wakacji”  dla  celów dokumentacji  oraz  promocji  lub

reklamy imprezy organizatora  w  przyszłych  latach.  Wizerunek  osób  przebywających  na  terenie
imprezy  może  zostać  utrwalony,  a  następnie  rozpowszechniany  dla  celów  dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

16. Za  szkody  wyrządzone  w  trakcie  trwania  imprezy  przez  osoby  nieletnie/dzieci/osoby  trzecie
odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

17. Wszelkie  urządzenia  techniczne  służące  do  prawidłowego  przebiegu  imprezy  mogą  obsługiwać
jedynie osoby upoważnione przez Organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do
przeprowadzania tego rodzaju czynności. 

NA  TERENIE,  NA  KTÓRYM  ODBYWAJĄ  SIĘ  „AKTYWNE  WAKACJE”  OBOWIĄZUJE
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ: 

1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
2. Palenia papierosów. 
3. Wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie

bezpieczeństwa, w tym opakowań szklanych, noży i innych przedmiotów ostrych. 
4. Wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków i innych. 
5. Wchodzenia na obiekty, które nie są przeznaczone dla uczestników „Aktywnych Wakacji”. 
6. Przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu lub jego wynoszenia poza

teren. 
7. Wzniecania i używania ognia. 
8. Załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone. 
9. Wprowadzania na teren obiektu psów lub innych zwierząt. 
10. Poruszania się wszelkimi pojazdami mechanicznymi, rowerami z wyjątkiem tych, które biorą udział

w konkurencji sportowej itp. 
11. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa,

mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby. 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje



się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, ze wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe  lub  może  być  uznane za  niemożliwe  ze  względu na występujące okoliczności.  Siłę
Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających  energię  elektryczną  lub   działania  władz  państwowych  lub  samorządowych  w
zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

OBOSTRZENIA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM COVID-19

1.  Ilość osób przebywających na trenie Otwartych Stref Rekreacji na których odbywają się zajęcia
„Aktywnych Wakacji” nie może być większa niż 1 osoba na 4 metry powierzchni i jednocześnie nie
może przekroczyć 150 osób równocześnie.

2. Uczestnikiem  „Aktywnych  Wakacji”  może  być  dziecko  zdrowe,  bez  objawów  chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

3. Na terenie obiektu występuje obowiązek: 
4. dezynfekcji  rąk  przez  osoby uczestniczące  w „Aktywnych  Wakacjach”  oraz  przebywających  na

obiekcie  w trakcie  trwania  imprezy oraz przy wchodzeniu i  opuszczeniu obiektu lub spotkania;
środki  do  dezynfekcji  zostaną  udostępnione  przez  organizatora  i  umieszczone  w  widocznym
miejscu. 

5. dezynfekcji urządzeń i sprzętu po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
6. 15-minutowego odstępu między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami poszczególnych zajęć i

aktywności, korzystających z obiektu. 
7. przestrzegania  podstawowych  zasad  higieny (np.  unikanie  bliskiego  kontaktu  twarzą  w twarz  z

innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w
kierunku innych).

8. Opiekunowie  powinni  zachować  dystans  społeczny  między  sobą  wynoszący  co  najmniej  2  m
(dotyczy to osób nie pozostających we wspólnocie mieszkaniowej i gospodarczej) oraz zakrywać
usta i nos w przypadku przebywania w pomieszczeniach zamkniętych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem podawanych przez Osobę zgłaszającą danych osobowych jest Maciej Putaj Lech93
FHU – ul. Św Gertrudy 2/2 31- 046 Kraków, e-mail: biuro@lech93.pl tel./fax:+4812 422 86 62 

2. Administrator nie powołał Inspektora danych osobowych
3. Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników odpowiada w pełni Osoba zgłaszająca.
4. Dane  osobowe  przetwarzane  są  przez  Administratora  na  podstawie  Rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  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 zwanego dalej RODO. 

5. Podane dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu: 
a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji

umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

c) RODO;
c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
d) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

6. Podane  dane  osobowe,  w  zależności  od  celu  ich  przetwarzania  będą  przetwarzane  przez
Administratora: 
a) przez czas trwania usługi; 
b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują

ich przetwarzanie; 
c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z usługi; 
d) do momentu wycofania zgody. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usługi.
8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

9. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego



danych osobowych narusza przepisy RODO. 
10. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w

formie profilowania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Punkcie Informacyjnym zorganizowanym w trakcie trwania
„Aktywnych Wakacji”. 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie przypadki naruszenia regulaminu będą zgłaszane służbom porządkowym i/lub Policji. 



Załącznik nr 1

data..............................................
KARTA UCZESTNICTWA

Dane uczestnika/imię i nazwisko/rok urodzenia

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

Dane rodzica/opiekuna, numer telefonu zapewniający szybką komunikację: 

………………………………………………………………….

Oświadczam  że  stan  mojego  dziecka  umożliwia  mu   uczestnictwo  zajęciach  sportowych  w  ramach
„Aktywne Wakacje w Gminie Michałowice”.  Zapoznałem się z „Regulaminem Aktywne Wakacje Gminy
Michałowice  2020”  i  zobowiązuję  się  do  jego  przestrzegania  oraz  zapoznania  mojego  dziecka  z
obowiązującymi zasadami. 
Jako rodzic/opiekun zapewniam mojemu dziecku bezpieczną drogę z domu/do domu’

………………………………………….
Podpis Rodzica/Opiekuna 

Oświadczam, że w dniu ……………………  zgłoszony przeze mnie uczestnik: 
jest zdrowy (nie wykazuje objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną),nie
zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w
okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.  
Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury uczestnika 

………………………………………….
Podpis Rodzica/Opiekuna 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji i organizacji imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

………………………………………….
Podpis Rodzica/Opiekuna 


