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REGULAMIN UCZESTNICTWA W 5-DNIOWEJ ZIELONEJ SZKOLE ORGANIZOWANEJ  

W KRAKOWSKIM SZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM – BAZIE SZKOLENIOWO -

WYPOCZYNKOWEJ „LUBOGOSZCZ” 

 

§ 1  

Warunki ogólne 

 

1. Regulamin uczestnictwa w 5-dniowej Zielonej Szkole w Bazie Szkoleniowo-

Wypoczynkowej „Lubogoszcz” obowiązuje wszystkie szkoły podstawowe Gminy 

Miejskiej Kraków (zwane dalej „Uczestnikami”), które zgłoszą się do programu „Zielona 

szkoła dla Krakowa – Baza Lubogoszcz” poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie internetowej Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (zwanego dalej 

„Organizatorem). 

 

2. Program „Zielona szkoła dla Krakowa – Baza Lubogoszcz” adresowany jest dla klas II 

szkół podstawowych. 

 

3. Program „Zielona szkoła dla Krakowa – Baza Lubogoszcz”  jest organizowany przez 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów – Baza Szkoleniowo-

Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej. 

 

4. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

5. Każdy uczestnik biorący udział w programie jest zobligowany do zapoznania się  

z niniejszym Regulaminem i do jego przestrzegania. 

 

6. 5-dniowa Zielona Szkoła będzie się odbywać na terenie Bazy Szkoleniowo-

Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej. Ośrodek w pełni przystosowany jest do 

realizacji wypoczynku dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.  

 

7. Uczestnicy Zielonej Szkoły przebywają pod opieką dwóch wychowawców 

oddelegowanych ze szkoły przez cały okres pobytu na terenie Bazy Szkoleniowo-

Wypoczynkowej „Lubogoszcz” (Kasinka Mała) oraz podczas wszystkich zajęć 

realizowanych poza Obiektem.  
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8. Terminy 5-dniowych turnusów:  

 

a) I Turnus  07.03.2022 r. – 11.03.2022 r.  

b) II Turnus  14.03.2022 r. – 18.03.2022 r.  

c) III Turnus  04.04.2022 r. – 08.04.2022 r.  

d) IV Turnus  25.04.2022 r. – 29.04.2022 r.  

e) V Turnus  09.05.2022 r. – 13.05.2022 r.  

f) VI Turnus  16.05.2022 r. – 20.05.2022 r. 

g) VII Turnus  23.05.2022 r. – 27.05.2022 r.  

h) VIII Turnus  30.05.2022 r. – 03.06.2022 r.  

 

9. Szczegółowe informacje dotyczące programu „Zielona szkoła dla Krakowa – Baza 

Lubogoszcz”  znajdują się na stronie www.ksos.pl. 

 

§ 2  

Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja rozpoczyna się w miesiącu styczniu 2022 r. i trwa do wyczerpania wolnych 

miejsc. 

 

2. Proces rekrutacyjny do programu będzie odbywał się drogą elektroniczną, poprzez 

specjalnie dedykowany panel na stronie www.ksos.pl  

 

3. Warunki uczestnictwa: 

 

a) Akceptacja Regulaminu uczestnictwa w 5-dniowej Zielonej szkole organizowanej  

w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz”; 

b) Wybór i zaznaczenie (poprzez kliknięcie i wypełnienie danych) odpowiednego 

terminu wyjazdu; 

c) Przesłanie Formularza zgłoszeniowego (zał. 1) oraz wypełnionego Porozumienia  

(zał. 2) między Organizatorem a Uczestnikiem o realizacji zajęć w ramach programu 

„Zielona szkoła dla Krakowa – Baza Lubogoszcz” w terminie do 5 dni od 

zarezerwowania terminu na stronie i otrzymania potwierdzenia dokonanego zapisu. 

Załączniki nr 1 i 2 należy przesłać w formie skanu lub w 2 egzemplarzach dostarczyć 

do sekretariatu Organizatora (al. Powstania Warszawskiego 6); 

d) Niedostarczenie ww. dokumentów w określonym terminie zostanie uznane przez 

Organizatora jako rezygnacja Uczestnika z programu. 

 

4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 1 klasę. 

http://www.ksos.pl/
http://www.ksos.pl/
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5. Ilość miejsc w programie jest ograniczona (16 szkół), a o udziale decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

6. Organizator poinformuje szkoły, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym,  

o zakwalifikowaniu się do udziału w programie.  

 

§ 3 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 

im. Szarych Szeregów, z siedzibą al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków w 

Krakowie. 

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług świadczonych przez naszą 

placówkę m.in. wykonanie programu wypoczynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

uczestników. 

 

3. Informujemy, że: 

 

− Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na 

podstawie zgody to mają Państwo prawo  

w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże 

zgody przed jej wycofaniem. 

− Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

− Państwa dane będą przetwarzane do chwili realizacji celu, a następnie 

przechowywane  

w składnicy akt KSOS przez okres 5 lat. 

− Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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− Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji 

usług świadczonych przez naszą jednostkę. 

− Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak 

możliwości świadczenia przez naszą jednostkę usług. 

− Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,  

a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody, w związku z art. 6 ust. 1 

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).  

 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kornelia Michalska adres pocztowy –  

ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor4@mjp.krakow.pl  

 

§ 4 

Obowiązki rodziców, opiekunów prawnych i uczestników zielonej szkoły 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni oraz uczestnicy zielonej szkoły są zobligowani do 

akceptacji i stosowania się do zasad ujętych w „PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA  

W CZASIE EPIDEMII COVID-19” dostępnej na stronie www.ksos.pl. 

 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni  zobowiązują się nie przyprowadzać dziecka  

w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych, jak również w przypadku 

nałożenia na dziecko obowiązku poddania się kwarantannie lub izolacji domowej,  

co poświadczają w pisemnym oświadczeniu składanym w KSOS.  

 

3. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka  

w przypadku wystąpienia objawów takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszności. 

 

4. Osoby odprowadzające dziecko do obiektu muszą być zdrowe, bez objawów infekcji  

lub choroby zakaźnej. 

 

5. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest zaopatrzyć uczestnika wypoczynku  

w indywidualne osłony nosa i ust do stosowania podczas pobytu w Bazie „Lubogoszcz”. 

 

6. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie szkody 

wyrządzone przez dziecko. 

 

mailto:inspektor4@mjp.krakow.pl
http://www.ksos.pl/
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7. Organizator nie odpowiada za cenne przedmioty przywiezione przez dzieci  

i opiekunów na teren Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” (telefony, 

aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, itp.) oraz inne rzeczy materialne (gotówka, 

biżuteria). 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie wątpliwości i kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

 

3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu, który 

zamieszczony zostanie również na stronie internetowej Organizatora (www.ksos.pl). 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu w przypadku zaistnienia 

okoliczności rozumianych jako siła wyższa, a także w związku z aktualną sytuacją 

epidemiologiczną w kraju. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusów na każdym etapie ich 

przygotowań w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa,  

a także w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

http://www.ksos.pl/

