
REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ

ZLOT EDUKACJI DOMOWEJ w dniu 3 września 2022 roku w Strefie Ruchu
w Książenicach (ul. Młodości 6) 

 

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. ZLOT EDUKACJI DOMOWEJ 3 września 2022 roku w Strefie Ruchu w Książenicach (ul.
Młodości 6) organizowany jest przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Fundacji Królowej
Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim i zwany jest dalej w treści
niniejszego Regulaminu Imprezą.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza i które uczestniczyć będą w zajęciach
odbywających się w ramach Imprezy.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

4. Osobą odpowiedzialną za Imprezę jest Safona Kozielec - Dyrektor Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim oraz Przemysław
Kozielec - Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej
Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim.

5. Program Imprezy obejmuje:

10.00-10.30 
Rejestracja uczestników – naklejki z imieniem i klasą oraz rozłożenie przyniesionych ciast
10.00-14.00 
Podbijanie legitymacji szkolnych 
10.30-12.00 
Spotkanie informacyjne z dyrektorami dla rodziców – organizacja roku 
12.00-12.30 
Przerwa kawowa – zbieranie tematów na Unconference
12.00 
Spotkanie integracyjne dla licealistów – prowadzą tutorzy 
12.30-14.00 
Unconference – grupki z tematami 
14.00-15:30 
Ognisko i małe Conieco. Możliwość spotkania z nauczycielami i tutorami 
15.30-17.00 
Spotkanie z Olą i Marcinem Sawickimi „Więcej o Edukacji Domowej”

6. W trakcie trwania Imprezy uczniowie lub kandydaci na uczniów oraz ich rodzice lub
opiekunowie prawni mogą korzystać z następujących aktywności:

Średniowieczny zakątek:
- Rycerskie aktywności
- Słowiańskie gotowanie
- Lepienie z gliny

Strefy ruchu:



- Klocki Maple
- Szachy
- Squash
- Badminton
- Ścianka wspinaczkowa
- Piłka nożna
- Ping pong

II.   ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla uczniów Niepublicznej Szkoły
Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku
Mazowieckim oraz rodziców albo opiekunów prawnych tych uczniów, a wstęp na nią jest
wolny.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy lub
uczestniczą w zajęciach lub aktywnościach przewidzianych Programem Imprezy obowiązani
są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej
Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do
zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i
porządku, a także przestrzegać postanowień REGULAMINU CENTRUM SPORTU I
REKREACJI STREFA RUCHU KSIĄŻENICE oraz poleceń osób animujących dane zajęcia lub
wydarzenie lub obsługujących albo nadzorujących sprzęt lub wyposażenie użytkowane w
ramach danych zajęć lub aktywności.

4. Zakazane jest:

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i
sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów,
mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie Imprezy,

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.

7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z
ich przeznaczeniem.

8. Zabrania się wnoszenia, posiadania lub używania w trakcie Imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) napojów alkoholowych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

9. Zakazuje się wprowadzania psów.
10. Przedstawiciele Organizatora Imprezy – pracownicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej i

Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim
oraz personel CENTRUM SPORTU I REKREACJI STREFA RUCHU KSIĄŻENICE lub osoby
animujące dane zajęcia lub wydarzenie lub obsługujące albo nadzorujące sprzęt lub
wyposażenie użytkowane w ramach danych zajęć lub aktywności  są uprawnione do:

a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub REGULAMINEM CENTRUM
SPORTU I REKREACJI STREFA RUCHU KSIĄŻENICE, a w przypadku
niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,



11. W razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej należy taką potrzebę zgłosić
personelowi Organizatora Imprezy lub personelowi CENTRUM SPORTU I REKREACJI
STREFA RUCHU KSIĄŻENICE lub osobie animującej dane zajęcia lub wydarzenie lub
obsługującej albo nadzorującej sprzęt lub wyposażenie użytkowane w ramach danych zajęć
lub aktywności.

12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować
zgodnie z poniższą instrukcją:

a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany
jest:

i) powiadomić Organizatora Imprezy lub personelowi Organizatora Imprezy lub
personel CENTRUM SPORTU I REKREACJI STREFA RUCHU KSIĄŻENICE
lub osobę animującą dane zajęcia lub wydarzenie lub obsługującą albo
nadzorującą sprzęt lub wyposażenie użytkowane w ramach danych zajęć lub
aktywności,

ii) powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce
zagrożenia.

b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia personelu
CENTRUM SPORTU I REKREACJI STREFA RUCHU KSIĄŻENICE, odpowiednich
służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub
ewakuacji, zgodnie z informacjami od personelu CENTRUM SPORTU I REKREACJI
STREFA RUCHU KSIĄŻENICE lub innej osoby kierującej akcją ratowniczą.

c) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
i) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia

ludzkiego,
ii) Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego

pożarem i odciąć dopływ gazu,
iii) Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod

napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
iv) W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.

14. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji Organizatora w
tym imprez Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie
Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych co osoba poprzez wejście na teren
Imprezy akceptuje w tym także w stosunku do osoby małoletniej, której jest rodzicem albo
opiekunem pranym, a kastry to małoletni wszedł na teren Imprezy.

15. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą

uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że 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, ciepło, światło, działania
wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania
polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

17. Wejście na teren Imprezy stanowi akceptacje niniejszego Regulaminu i oświadczeń
Uczestnika lub osoby przebywającej na terenie Imprezy niezależnie od jego akceptacji w innej
formie wyrażonej przez Uczestnika imprezy przed jego przybyciem na teren Imprezy.

18. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

1. na stronie internetowej Organizatora, tj
www.mms.edu.pl/zlot-edukacji-domowej-w-grodzisku-mazowiecki,

2. w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.

19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy  i Kodeks Cywilny
i inne właściwe dla organizacji Imprezy.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2022 roku.

http://www.mms.edu.pl/zlot-edukacji-domowej-w-grodzisku-mazowiecki


KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania wizerunku osoby  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim, reprezentowana przez Dyrektorów Szkoły. 
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Dygasińskiego 1,
02-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mailowo: biuro@mms.edu.pl, tel.: +48 22 349 29 29

 

1. Twoje dane osobowe lub dane osobowe osoby, którą reprezentujesz jako przedstawiciel
ustawowy albo opiekun prawny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą w
celu dokumentacji oraz promocji Imprezy opisanej w wyżej zamieszczonym regulaminie,
organizowanej przez administratora.

2. Twoje dane osobowe lub dane osobowe osoby, którą reprezentujesz jako przedstawiciel
ustawowy albo opiekun prawny możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
współpracujących z administratorem są nimi np.: portale społecznościowe, mass media,
publikatory prasowe oraz internetowe, organy ścigania oraz inne podmioty publiczne, gdy
wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

3. Twoja dane osobowe lub dane osobowe osoby, którą reprezentujesz jako przedstawiciel
ustawowy albo opiekun prawny także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom
administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

4. Twoje dane osobowe lub dane osobowe osoby, którą reprezentujesz jako przedstawiciel
ustawowy albo opiekun prawny możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają
je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty
świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych lub danych
osoby, którą reprezentujesz jako przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny nastąpić
może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw lub osoby, którą
reprezentujesz jako przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny.

5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym
również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji
dokumentacji  i tak:

1. do czasu cofniecie przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończeniu
Imprezy organizowanej przez administratora,do przedawnienia roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane

lub w których były przetwarzane;
3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
ich wykorzystywania;

3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;



4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane
dotyczą;

5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej
cofnięciem.

7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta
w dowolnym momencie, zarówno po zakończeniu Imprezy jak i w trakcie jej trwania. Może
także poinformować osobę, która ze strony administratora nagrywa film lub wykonuje zdjęcia,
o tym, że nie chcesz być fotografowana. Jeżeli nie wyrazisz swojej zgody administrator, nie
będzie mógł wykorzystać wizerunku do promocji swojego przedsięwzięcia. 

8. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie
profilowania.


