
 

Regulamin „Klubu Gier Planszowych” 
 
 

§1 
1. Organizatorem „Klubu Gier Planszowych” jest Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej, ul. Armii 
Krajowej 17A , 36-030 Błażowa , tel. (+48) 17-2297-044.  
 
2. Opiekunami spotkań są: Kamil Zagórski – animator kultury Gminnego Ośrodka Kultury w 
Błażowej  
 

§2 
Cele „Klubu Gier Planszowych”:  
1. Promowanie gier planszowych jako metody spędzania wolnego czasu,  
 
2. Rozwijanie umiejętności logicznego i strategicznego myślenia,  
 
4. Utrwalanie wizerunku Gminnego Ośrodka Kultury jako miejsca przyjaznego i oferującego 
ciekawe formy aktywności,  
 
5. Integracja lokalnej społeczności.  
 

§3 
Zagadnienia organizacyjne  
1. Spotkania w ramach „Klubu Gier Planszowych” będą się odbywać w co drugi wtorek miesiąca, 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej, ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa  
2. Udział w zajęciach jest bezpłatny.  
 
3. Uczestnikiem spotkań mogą być dzieci i młodzież od 10 roku życia.  
 
4. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1 
do regulaminu) w przypadku niepełnoletnich uczestników klubu lub karta zgłoszeniowa 
(załącznik nr 1a do regulaminu) w przypadku osób pełnoletnich, zawierająca również akceptację 
niniejszego regulaminu.  
 
5. Poprawnie wypełniona zgoda/karta zgłoszeniowa zawiera czytelne dane:  
 
- imię i nazwisko dziecka/członka klubu oraz rodzica/opiekuna prawnego,  
 
- numer telefonu kontaktowego,  
 
- potwierdzenia własnoręcznym podpisem zgoda/karta zgłoszeniowa  
 



6. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przyprowadzić dziecko i odebrać je o ustalonej 
godzinie.  
 
7. W wyjątkowych przypadkach dziecko może opuścić teren ośrodka kultury samodzielnie, jeżeli 
rodzic/opiekun prawny zgłosi ten fakt wcześniej w formie pisemnej.  
 
8. W przypadku udzielenia przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na samodzielny powrót 
dziecka do domu, organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestnika.  
 
9. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia rodzic/opiekun prawny jest 
zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.  
 
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubiony podczas zajęć sprzęt 
elektroniczny, np. telefon komórkowy i inne wartościowe rzeczy uczestników. Zachęcamy, żeby 
dzieci nie zabierały ich ze sobą jeśli nie ma takiej potrzeby.  
 
11. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny posiada informację o stanie zdrowia i zachowaniu 
dziecka, które są istotne w związku z uczestnictwem dziecka w zajęciach wakacyjnych powinien 
zgłosić się indywidualnie do opiekuna zajęć.  
 
12. Organizator nie zapewnia dziecku wyżywienia podczas trwania zajęć.  
 
 

§4 
 

1)INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych 

osobowych jest Gminny środek Kultury w Błażowej z siedzibą pod adresem 36-060 Błażowa, ul. Armii 

Krajowej 17A w imieniu którego obowiązki administratora wykonuje Dyrektor. Kontakt z inspektorem 

ochrony danych pod adresem daneosobowe@blazowa.com.pl. Dane osobowe przetwarzane są  

w celach związanych z organizacją konkursu, w tym wydawania nagród i przyznawania wyróżnień oraz 

potwierdzania ich odbioru. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 

lit. b) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ora przepisy regulaminu konkursu. Dane 

osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustanowionej w Instrukcji kancelaryjnej. 

Zasada ta wynika z treści Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów 

prawa lub na podstawie umów regulujących zasady organizacji konkursów. Na warunkach Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, właścicielom danych osobowych przysługuje prawo żądania 

dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie treści 

danych osobowych jest warunkiem wynikającym z regulaminu konkursowego i jest niezbędne do 

jednoznacznego potwierdzenia odebrania nagrody lub wyróżnienia. Odmowa podania treści danych 

osobowych lub podanie niekompletnych danych uniemożliwi wydanie zdobytych nagród lub 

wyróżnień. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub 

profilowania. 


