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REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  korzystania,  funkcjonowania i  bezpieczeństwa

świetlicy wiejskiej administrowanej przez Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu.

2. Organem prowadzącym świetlicę jest Dyrektor Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu. 

3. Nadzór  nad  świetlicami  wiejskimi,  budynkami,  pracownikami  sprawuje  Dyrektor

Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu. 

4. Zajęcia  organizowane  w  świetlicy  wiejskiej  są  prowadzone  w  ramach  działalności

statutowej instytucji kultury, jaką jest Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu.

5. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. Merytoryczny nadzór nad działalnością świetlic sprawuje opiekun świetlicy. 

7. Odpłatne  udostępnianie  pomieszczeń  świetlicy  następuje  na  organizację  uroczystości

zamkniętych typu: wesela, urodziny i inne prywatne imprezy okolicznościowe. 

8. Nieodpłatne  udostępnianie  pomieszczeń  świetlicy  następuje  na  potrzeby  działalności

statutowych: 

a) organów sołectwa,

b) zebrań organizacji i stowarzyszeń, których miejscem spotkań jest świetlica.

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

1. Działalnością, świetlicy kieruje opiekun świetlicy zatrudniony przez Prochowicki Ośrodek

Kultury i Sportu, który jest jego pracodawcą. 

2. Celem  działalności  świetlicy  wiejskiej  jest  upowszechnianie  kultury,  popularyzowanie

różnych  dziedzin  twórczości  artystycznej,  rozwijanie  talentów,  zainteresowań  i  wiedzy

mieszkańców,  promowanie  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu,  budowanie  więzi

społecznych,  kształtowanie  właściwych  postaw,  wskazywanie  wzorców  i  norm

kulturowych,  działalność  profilaktyczna,  socjalna,  wspieranie  inicjatyw  lokalnych,

organizowanie wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym, rozrywkowym, wspieranie

działalności statutowej sołectw i Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

3. Świetlica służy mieszkańcom i jest ogólnodostępna.
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4. Korzystanie ze świetlicy odbywa się pod kontrolą opiekuna świetlicy. 

5. Uczestnictwo  w  zajęciach  świetlicy  jest  dobrowolne,  a  ich  forma  uzależniona  jest  od

bieżących możliwości materiałowych i sprzętowych świetlicy. 

6. Dzieci, młodzież i osoby dorosłe mogą korzystać ze sprzętu i wyposażenia znajdującego się

w świetlicy.

7. Świetlica współpracuje z:

a) sołtysem i radą solecką oraz radnymi, 

b) szkołami,  instytucjami,  organizacjami  pozarządowymi,  firmami,  środowiskiem

lokalnym w organizacji zajęć i warsztatów, korzystając z ich wiedzy, doświadczenia oraz

możliwości prawnych i finansowych, 

c) policją,  ochotniczą  strażą  pożarną  i  innymi  służbami  w  zakresie  uczestnictwa

w programach profilaktycznych, włączania tych instytucji  do organizowania imprezie

umiejętności  spędzania  między  świetlicowych  o  zasięgu  lokalnym,  rozwiązywania

sytuacji  problemowych  związanym  z  nagannym  zachowaniem  dzieci,  młodzieży

i dorosłych, 

d) Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  celu  udzielania  pomocy  dla  dzieci

i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej w terminach wolnych od

zajęć szkolnych np. ferie, wakacje.

8. Działalność świetlic może być uzupełniona świadczeniami wolontariuszy. 

9. W przypadku  zniszczenia  wyposażenia  kosztami  naprawy lub  wymiany  będą  obciążane

osoby użytkujące, lub ich opiekunowie prawni.

10. Osoba  nieprzestrzegająca  zasad  prawidłowego  użytkowania  może  zostać  czasowo

pozbawiona możliwości korzystania znajdującego się w świetlicy.

11. Każdorazowe  udostępnienie  budynku  świetlicy  wymaga  złożenia  u  Dyrektora

Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu, pisemnego wniosku i uzgodnieniu z nim terminu

imprezy.

12. Udostępnienie budynku świetlicy może nastąpić w przypadku, gdy nie jest ona niezbędna do

realizacji  innych  celów,  wynikających  z  bieżącej  działalności  prowadzonej  na  rzecz

środowiska lokalnego. 
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13. Odpłatne wynajęcie  świetlicy  możliwe jest  na podstawie pisemnej  umowy sporządzonej

pomiędzy  Dyrektorem  Cedyńskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  a  osobą  ubiegającą  się

o udostępnienie.

14. Korzystający  z  oferty  świetlicy  zobowiązani  są  do:  przestrzegania  regulaminu świetlicy,

dbania o porządek i wystrój świetlicy, poszanowanie mienia, kulturalnego zachowania się

w trakcie zajęć w świetlicy oraz odpowiedzialności za własne postępowanie. 

15. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i  przebywania pod jego wpływem

w budynku świetlicy i na należącym do niej terenie w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi

i młodzieżą. 

16. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania  środków odurzających i  przebywania pod ich

wpływem w budynku świetlicy i na należącym do niej terenie.

17. Obowiązuje zakaz palenia papierosów na terenie świetlicy. 

18. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów na terenie świetlicy i w jej obrębie. 

19. Mienie należące do świetlicy (np. zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.) nie

może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy. 

ZADANIA OPIEKUNA ŚWIETLICY

1. Do zadań opiekuna świetlicy  należy  otwieranie  i  zamykanie  obiektu  w dniach  i  porach

ustalonych z Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu.

2. Dysponowanie majątkiem świetlicy.

3. Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży dopasowanych do potrzeb środowiska lokalnego.

4. Informowanie społeczeństwa lokalnego o wydarzeniach kulturalnych w gminie i zachęcanie

do wzięcia w nich czynnego udziału. 

5. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań.

6. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć.

7. Kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć.

8. Sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia świetlicy przed rozpoczęciem zajęć.
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9. Utrzymywanie czystości w lokalu świetlicy i wokół niego.

10. Prowadzenie dokumentacji działalności świetlicy.

11. Zgłaszanie  do  Dyrektora  Prochowickiego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  usterek,  awarii

i potrzeb. 

12. Opiekun  ściśle  współpracuje  z  Prochowickim  Ośrodkiem  Kultury  i  Sportu  w  zakresie

bieżącej działalności.

13. Opiekun nie  ponosi odpowiedzialności za wypadki i  szkody na osobach imieniu będące

skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażeniu w sposób niezgodny z ich

przeznaczeniem bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH W ŚWIETLICY

1. W zajęciach świetlicy wiejskiej ma możliwość uczestniczenia każde dziecko z terenu danej

wsi powyżej 6 roku życia. W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby pełnoletnie. Dzieci

poniżej  6  roku  życia  mogą  przebywać  w  świetlicy  wyłącznie  z  opiekunem  (rodzice,

dziadkowie, osoba pełnoletnia z najbliższej rodziny). Dzieci (do 18 roku życia) w świetlicy

przebywają wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna dziecka.

2. Rodzic dziecka powinien złożyć u osoby prowadzącej zajęcia oświadczenie o zgodzie na

uczestnictwo dziecka w zajęciach świetlicy oraz ewentualne samodzielne jej opuszczanie.

3. Osoba  prowadząca  świetlicę  odpowiada  za  dziecko  wyłącznie  w  faktycznym  miejscu

prowadzenia zajęć (np. gdy prowadzi zajęcia na sali świetlicy, nie odpowiada za dziecko na

placu zabaw). 

4. Odpowiedzialność za dzieci w drodze do świetlicy i do domu spoczywa na rodzicach lub

opiekunach prawnych. 

5. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

6. Korzystanie z wyposażenia pracowni,  w której odbywają się zajęcia,  może odbywać się

wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Uczestnicy  zajęć  zobowiązani  są  dbać  o  porządek  w  miejscu,  w  którym odbywają  się

zajęcia.
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8. Uczestnicy  zajęć  powinni  wykazywać  się  kulturą  osobistą,  szacunkiem do  innych  osób

i mienia.

9. Uczestnicy  zajęć  ponoszą  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  w  mieniu

Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność

ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby.

OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY

1. Korzystający  ze  świetlicy  ma  obowiązek  pokrycia  kosztów  najmu  określonych  zgodnie

z zarządzeniem Dyrektora Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

2. Oddanie pomieszczenia świetlicy terminowo oraz w stanie zastanym. 

3. Uprzątnięcia świetlicy i usunięcia wyrządzonej przez siebie szkody we własnym zakresie.
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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19

1. Udział  w  zajęciach,  mogą  brać  udział  tylko  i  wyłącznie  osoby  zdrowe,  bez  objawów

chorobowych. 

2. W budynkach administrowanych przez Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu wszystkie

osoby zobowiązane są nosić maseczki zakrywające usta i nos. Maseczki mogą być zdjęte

dopiero w sali na czas zajęć. 

3. Wszystkie  osoby  wchodzące  do  budynku  mają  obowiązek  korzystania  z  płynu

dezynfekcyjnego znajdującego się w dozownikach przy wejściu. 

4. Wszystkie osoby przebywające w budynku obowiązuje zasada dystansowania społecznego

i zachowania odległości minimum 2 metrów od innych uczestników i pracowników. 

5. W  zajęciach  uczestniczą  tylko  osoby  zgłoszone  i  zakwalifikowane  do  grupy.  Ilość

uczestników jest dostosowana do wielkości pracowni. Osoby wcześniej  niezgłoszone nie

zostaną przyjęte. 

6. Rekomenduje się uczestnikom zajęć odpowiednio wczesne przyjście na miejsce.

7. W toaletach, salach zajęć umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń

służb sanitarnych. 

8. Każdą niepokojącą sytuację, w tym nagłe złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłaszać

pracownikom Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu, jest to bardzo ważne ze względu

na  konieczność  zapewnienia  właściwej  ochrony  pozostałych  osób  biorących  udział

w zajęciach. 

9. W  przypadku  stwierdzenia  wyraźnych  oznak  choroby,  jak  uporczywy  kaszel,  złe

samopoczucie,  trudności  w oddychaniu,  osoba nie  powinna zostać  wpuszczona na  teren

placówki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego

oddziału  zakaźnego  celem  konsultacji  z  lekarzem,  poprzez  udanie  się  tam  transportem

własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 
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10. Zaistniały incydent musi zostać zgłoszony do dyrektora Prochowickiego Ośrodka Kultury

i Sportu,  co  umożliwi  ustalenie  obszaru,  w  którym  poruszała  się  i  przebywała  osoba

zakażona,  przeprowadzenie  rutynowego  sprzątania,  zgodnie  z  procedurami,  oraz

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

11. W przypadku stwierdzenia zakażenia niezależnie od zaleceń Sanepidu Prochowicki Ośrodek

Kultury i Sportu może wstrzymać wszystkie zajęcia w placówce, w której takie zdarzenie

miało miejsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dyrektor Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu zastrzega sobie prawo do zmian 

w Regulaminie. 

2. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor 

Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

3. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum może skutkować 

likwidacją grupy zajęciowej.

4. Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu zajęć

w  formie  zapisu  fotograficznego,  filmowego  oraz  dźwiękowego  w  celach

dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W  związku  z  realizacją  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  w sprawie
ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych,
dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach, ul. Miarki 5, 59-
230 Prochowice, tel. 76 858 53 09.

2. Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt
możliwy jest poprzez e-mail: iodo@amt24.biz

3. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w ramach organizowanych zajęć,  na
podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
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4. Pani/Pana/Dziecka  dane  osobowe  w  postaci  wizerunku  będą  przetwarzane  w  celach  promocji  działań
Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu przetwarzania tj, udział w zajęciach sportowych lub do
momentu wycofania wyrażonej zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów
obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu
Administratora.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.

9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne,  lecz  odmowa ich  podania  skutkować  będzie  brakiem możliwości
udziału Pani/Pana/Dziecka w zajęciach.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich (poza obszar EOG). 


