
Warsztaty kreatywne 

Sztuczki na wakacjach z kulturami świata 

OKSiT we Wleniu  

5-30 sierpnia 2019 

 

Szczegóły: 

Organizatorem  Warsztatów kreatywnych Sztuczki na wakacjach z kulturami świata jest Ośrodek 

Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. 

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach w ciągu całego cyklu, bądź w wybranych tygodniach (szczegóły 

w Karcie Zgłoszeniowej).   

Termin: 5-30 sierpnia 2019 (od poniedziałku do piątku) 

Miejsce: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu 

Czas trwania warsztatów: 9.00-14.00 

Wiek uczestników: 6-15 lat 

PROGRAM 

Wakacje są doskonałym czasem wspólnej zabawy z rówieśnikami, nauki przez działanie, 

doświadczanie, eksperymentowanie. Proponowane przez nas warsztaty oparte są na zabawie, 

której zawsze towarzyszy wątek edukacyjny.  

Po raz kolejny, dzięki współpracy z międzynarodową organizacją AIESEC do Wlenia, specjalnie na 

wakacyjne warsztaty zaprosiliśmy wolontariuszy-studentów z różnych stron świata. Studenci będą 

osobami wspomagającymi, asystującymi przy prowadzonych zajęciach przez animatorów. Dzielić 

się będą swoimi sposobami na spędzanie czasu wolnego, tradycją, kulturą swoich krajów. Sprzyjać 

to będzie nawiązywaniu relacji, edukacji wielokulturowej i tolerancji. Komunikacja ze studentami- 

wolontariuszami odbywać się będzie w języku angielskim, co również jest cennym aspektem 

warsztatów. 

 Zajęcia podporządkowane są głównej osnowie warsztatów. W tym roku będą to w szczególności 

zagadnienia z elementami kultury różnych narodów, w tym ludowej, tradycyjnej, folkowej, 

regionalnej. Podczas warsztatów zawsze towarzyszy nam muzyka, rytm, wspólne tańce i 

śpiewanie. Ważną częścią jest również spożywanie świadomie i bez pośpiechu drugiego śniadania 

przy wspólnym stole.  

Dzieci nie dzielimy na grupy wiekowe ( chyba, że będzie potrzeba utworzenia grupy starszej i 

młodszej), mając na uwagę ich holistyczny rozwój oraz rozwijanie umiejętności „uczenia” się, 

przeżywania i działania w inspirującej grupie. Zadania i zabawy będą dostosowane do możliwości 

rozwojowych wszystkich dzieci (stopniowanie trudności). W cenie warsztatów wliczone są 

niezbędne materiały do realizacji działań oraz bilet do Kina za Rogiem JUTRZENKA (seanse dwa razy 

w tygodniu- wtorek/czwartek). 



Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymują oficjalny Certyfikat Warsztatów 

Warsztaty letnie podzielone są na IV  tygodnie  

 

1. Udział w zajęciach jest płatny- 30 zł od osoby za tydzień warsztatów (zakup materiałów 

warsztatowych, świeżych owoców, warzyw, bilety kinowe), potwierdzony pisemną zgodą 

Rodziców/Opiekunów (formularz poniżej). Wyrażenie zgody na udział w warsztatach oznacza 

zaakceptowanie przez Opiekunów programu, formy i miejsc odbywania się warsztatów. 

Opłatę za warsztaty należy uiścić: w sekretariacie OKSiT w godz. 8.00-15.00 ( pn.-pt.), bądź wpłatą 

na konto OKSiT z dopiskiem „Warsztaty wakacyjne 2019” nr konta OKSiT  Bank Spółdzielczy we 

Wleniu  56838410190000058920000001 najpóźniej do dnia 26 lipca 2019.  

2. Uczestnicy powinni mieć obuwie na zmianę, drugie śniadanie (bardzo prosimy o zadbanie, aby 

dzieci nie przynosiły na zajęcia słodyczy ani słodzonych napojów). Na podsumowanie 

tygodnia/piątek/ można przynieść niewielką ilość słodyczy. Podczas warsztatów dla dzieci jest 

dostępna do picia woda niegazowana. 

3.  Warsztaty dla dzieci w wieku- 6-15 lat, młodsze dzieci tylko z opiekunem. 

4. Ilość miejsc ograniczona- ok 25 miejsc na każdy tydzień. 

5. Zgłoszenia do udziału w warsztatach: telefonicznie 757236268, mail: oksit.wlen@gmail.com,   

     lub osobiście do 26 lipca 2019 Warsztaty prowadzić będą: 

Anna Komsta- pedagog, animator kultury, menager projektów 

Iwona Owoc- bibliotekarz 

Ludmiła Piasecka- animator kultury 

 

Klauzula informacyjna 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Uczestnika („Reprezentanci”), określanych jako 
„Dane Osobowe”, jest Organizator. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu+75 
7136268, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej oksit.wlen@gmail.com strony internetowej 
www.oksit.wlen.pl (zakładka „kontakt”). 
2. Dane osobowe Reprezentantów i Osób Kontaktowych będą przetwarzane w celu realizacji działania- Warsztaty 
wakacyjne Sztuczki na wakacjach z kulturami świata 2019, w tym w szczególności w celu prowadzenia działań 
zakresu działań informacyno-promocyjnych wydarzenia, a także prowadzenia działań własnych Organizatora, 
dotyczących podsumowania wydarzenia. 
3. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia 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”), tzw. 
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora, tj. potrzeba kontaktu z Reprezentantami i Osobami 
Kontaktowymi celem zapewnienia prawidłowej komunikacji i realizacji wydarzenia. 
4. Odbiorcami Danych Osobowych jest Organizator wydarzenia Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. 
5. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu wydarzenia. 
6. Podanie danych osobowych Reprezentantów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przyjęcia wniosku 
Uczestnika do udziału w wydarzeniu. Brak podania danych osobowych Reprezentantów skutkuje niemożnością 
udziału w wydarzeniu.. 
7. Reprezentantom oraz Osobom Kontaktowym przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych 
osobowych, które ich dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 
2). 

mailto:oksit.wlen@gmail.com
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8. Z uwagi na to, iż podstawą prawna przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes 
Organizatora, Reprezentantom oraz Osobom Kontaktowym przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania ich danych. 
9. Dane Osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Organizator 
informuje, iż Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (Kanady), w oparciu o decyzję Komisji 
Europejskiej dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i 
dokumentów elektronicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie Rodziców/Opiekunów 

 

Ja …………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę aby moja córka/ syn 

 

……………………………………………………………. 

brała/brał udział w warsztatach wakacyjnych 2019 

organizowanych przez OKSiT we Wleniu. 

Zapoznałam/łem się z opisem warsztatów i zgadzam się na jego warunki. 

Wiek dziecka:…………………………………………………………………….. 

Przeciwskazania/uwagi…………………………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe Rodziców Opiekunów  

Adres 

Telefon kontaktowy  

Adres mailowy 

Dziecko będzie uczestniczyło w warsztatach (proszę zaznaczyć krzyżykiem): 

tydzień Termin 9.00-14.00 X 

I 05-09.08.2019  

II 12-16.08.2019  

III 19-23.08.2019  

IV 26-30.08.2019  

 

Oświadczenie o udostępnieniu danych 

Na podstawie art.23 ust.pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926) 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą we Wleniu, Chopina 2 
wskazanych w zgłoszeniu moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka wyłącznie do celów organizacji 
warsztatów wakacyjnych 2019! 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawienia. 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 ……………………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 



 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas 
warsztatów wakacyjnych 2019! którego  moje dziecko było uczestnikiem, na stronie www.oksit.wlen.pl w celu 
przedstawienia relacji oraz promocji wydarzenia. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych 

ich poprawienia i mogę korzystać z prawa do bycia zapomnianym.   

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 ……………………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU w portalach społecznościowych 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas 
warsztatów wakacyjnych 2019! których moje dziecko było uczestnikiem, na portalach społecznościowych OKSiT Wleń w 
celu przedstawienia relacji oraz promocji wydarzenia. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, 

ich poprawienia i mogę korzystać z prawa do bycia zapomnianym. 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 ……………………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą we Wleniu, Chopina 2 pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook 
znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki , gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu danych osobowych. 

Pani/pana/ dziecka/ dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu : stworzenia kopii 
zapasowej, rejestru przetwarzania danych osobowych oraz w celach związanych z działalnością serwisu.  

 


