
ZARZĄDZENIE Nr 15/2020Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy 

z dnia 16.06.2020 r.w sprawie: określenia zasad uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach 

organizowanych w ramach „Akcji Lato 2020” przez Gminne Centrum Kultury w Nędzy 

 oraz wysokości stawek odpłatności za nie. 

 

Na podstawie §9 Statutu Gminnego Centrum Kultury w Nędzy  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach organizowanych w 

ramach „Akcji Lato 2020”  oraz tabelę opłat wg załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§2 

Wzór karty uczestnika wycieczki stanowi załącznik nr 2 oraz nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

§3 

Wzór karty uczestnika zajęć stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

§4 

Harmonogram Akcji Lato 2020 stanowi zał. Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

§5 

Wykonanie zarządzenia powierzam specjalistom ds. organizacji imprez, pomocy 

administracyjnej oraz kasjerowi. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

Zał. nr 1 do zarządzenia Nr 15/2020 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy 

z dnia 16.06.2020 r. 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach organizowanych w ramach „Akcji 

Lato 2020” 

Cennik opłat: 

Wycieczka autokarowa – Ogrodzieniec – 70 złotych/osoba 

Spływ kajakowy Mandry Odry 50 złotych/osoba 

Wpisowe na zajęcia 10 zł / osoba 

I. Zapisy: 

a) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach „Akcji Lato 2020” 

jest zapisanie się na listę uczestników w siedzibie GCK w Nędzy oraz uiszczenie 

opłaty wpisowej. Wymagane jest również dostarczenie wypełnionego przez prawnego 

opiekuna lub rodzica formularza zgłoszenia uczestnika na zajęcia (zał. Nr 4) 

b) Warunkiem uczestnictwa w wycieczkach jest zapisanie się na listę uczestników w 

siedzibie GCK w Nędzy. Wymagane jest również dostarczenie wypełnionego przez 

prawnego opiekuna lub rodzica formularza zgłoszenia uczestnika na wycieczkę (zał. 

nr 2, zał. nr 3). 

 

II. Forma płatności: 

Opłaty za wycieczki należy dokonać najpóźniej dzień przed datą wyjazdu u kasjera w 

siedzibie GCK lub przelewem na rachunek przychodów własnych GCK. 

Opłatę wpisową uiszcza się najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia „Akcji Lato”. 

IV.  Rezygnacja: 

Rezygnacji z udziału w wycieczce autokarowej można dokonać najpóźniej 3 dni przed datą 

wyjazdu. Po złożeniu rezygnacji nastąpi zwrot kosztów wycieczki. 

V. Inne: 

W przypadku odwołania wycieczki autokarowej z powodu zbyt małej liczby uczestników lub 

złej sytuacji epidemicznej, osobom, które wcześniej dokonały opłaty, pieniądze zostaną 

zwrócone.  

VI. Regulamin zajęć „Akcji Lato” w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 

Gminnego Centrum Kultury w Nędzy obowiązujący od 1 lipca 2020 r. 

1. Cel procedury  

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny osób korzystających z placówki oraz pracowników 

świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie GCK w 

Nędzy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 



2. Zakres procedury  

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników GCK w Nędzy świadczących pracę 

na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 i są 

zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice niepełnoletnich 

uczestników zajęć zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego 

dokumentu oraz przygotować dzieci do przestrzegania zaleceń podczas pobytu na 

zajęciach w GCK w Nędzy.  

3. Odpowiedzialność  

a) Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników oraz 

rodziców jest Dyrektor GCK w Nędzy. 

b) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy w biurze 

GCK.  

c) Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej GCK  

d) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także 

za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.  

4. Zasady postępowania w czasie pobytu w GCK w Nędzy  

w biurze GCK może przebywać maksymalnie 3 pracowników, pod warunkiem 

utrzymania 1,5 m dystansu pomiędzy stanowiskami pracy; 

W biurze GCK, oprócz pracowników, może przebywać tylko jeden interesant; 

Przy wejściu do Sali GCK umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego muszą 

korzystać wszyscy odwiedzający GCK w tym dzieci;  

Liczebność grup zajęciowych będzie pomniejszona, tak aby zapewnić możliwość 

utrzymania zalecanych odstępów pomiędzy dziećmi i opiekunami (minimum 2 metry, 

a na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2); 

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach po wypełnieniu oświadczenia rodzica/ 

opiekuna prawnego, stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego regulaminu; 

Podczas pobytu w częściach wspólnych budynku (korytarze, toalety, klatka schodowa) 

odwiedzający oraz pracownicy GCK zobowiązani są do noszenia maseczek 

ochronnych; 

Podczas zajęć, dzieci po zajęciu już swoich miejsc - z utrzymaniem odpowiedniego 

dystansu pomiędzy nimi – mogą zdjąć maseczki; 

Preferowaną formą odpłatności za zajęcia jest przelew bankowy na rachunek GCK; 

Pracownicy/ instruktorzy regularnie dezynfekują przedmioty, których użyją dzieci 

oraz osoby odwiedzające GCK (stoły, krzesła, instrumenty, klamki, włączniki światła, 

uchwyty szafek, poręcze, a w łazience deski sedesowe oraz baterie umywalkowe, 

klamki i włączniki). Szczegółowy podział odpowiedzialności za czystość w 

poszczególnych strefach został umieszczony w zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu; 

Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych;  

Pracownicy zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej: 

jednorazowe rękawiczki, maseczki, a instruktorzy przyłbice; 

Sala zajęć wietrzona będzie co najmniej raz na godzinę oraz pomiędzy każdą zmianą 

grup; 

Instruktorzy zajęć zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce oraz do ich przestrzegania; 



Pracownicy zachowują dystans społeczny w odniesieniu do wszystkich 

odwiedzających GCK i pozostałych pracowników wynoszący min. 2 metry; 

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane w 

sali plastycznej a Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczność 

natychmiastowego odbioru dziecka. Rodzice w takim przypadku, będą musieli 

poinformować placówkę o dalszym stanie zdrowia dziecka. 

5. Zasady postępowania podczas zajęć plenerowych 

zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu (łąka, las) w maksymalnie 15-

osobowych grupach; 

uczestnicy zajęć utrzymują dystans przynajmniej 2 m pomiędzy sobą, a jeśli to 

niemożliwe, zakładają maseczki; 

przez cały czas trwania zajęć do dyspozycji uczestników są płyny do dezynfekcji rąk; 

używane sprzęty są regularnie dezynfekowane po każdym uczestniku; 

Instruktorzy zajęć zobowiązani są do używania maseczki ochronnej lub przyłbicy. 

6. Zasady postępowania podczas wycieczek  

podczas przejazdu wynajętym autokarem: uczestnicy wycieczki mają zasłonięte maseczką 

usta i nos; 

podczas zwiedzania: uczestnicy zasłaniają usta i nos w przestrzeni otwartej, gdy nie masz 

możliwości zachowania 2 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – 

np. w sklepach, galeriach.  

przez cały okres trwania wycieczki uczestnicy mają dostęp do płynu do dezynfekcji rąk; 

w przypadku rodzinnego spływu kajakowego: w jednym kajaku mogą płynąć razem 

wyłącznie członkowie najbliższej rodziny; kajaki oraz wiosła zostaną zdezynfekowane przed 

rozpoczęciem spływu. 

  



Zał. Nr 1 do Regulaminu zajęć w GCK 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO  

UCZESTNIKA ZAJĘĆ W GCK W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

 

Niniejszym oświadczam, że 

1. Zapoznałem/łam się z regulaminem zajęć oraz wytycznymi obowiązującymi w GCK 

w Nędzy na czas trwania pandemii COVID-19. 

……………………….…………..podpis rodzica/opiekuna 

2. Dziecko jest zdrowe i w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.                            

……………………….…………..podpis rodzica/opiekuna 

3. W razie zmian dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny, dziecko nie będzie brało 

udziału w zajęciach w GCK w Nędzy, a placówka zostanie przeze mnie o tym fakcie 

niezwłocznie poinformowana. 

                                                                                

…………………………………...podpis rodzica/opiekuna 

 

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

5.  Nędza, dn……………………………….          

…………………………………..podpis rodzica/opiekuna 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

(Art.29 i 32  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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…(Dz.Urz. UE 

L 119/1 z 4.5.2016r),dalej jako RODO.) 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Nędzy, 

do którego uczęszcza dziecko (z reprezentacją w osobie Dyrektora).  

2. W GCK w Nędzy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem 

Ochrony Danych możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

centrum.nedza@gmail.com 

3. Administrator przetwarzane dane osobowe w zakresie danych kontaktowych do 

rodziców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi). Administrator przetwarza dane 

osobowe w postaci stanu zdrowia tj. temperatury ciała dziecka w oparciu o art. 9 ust. 2 

lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie 

tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.  

4. Dane osobowe dziecka w zakresie stanu zdrowia przetwarzane są w celu 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID 19. Dane osobowe takie jak 

telefon czy adres e-mail przetwarzane są w celach kontaktowych/informacyjnych.   

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów 

prawa do pozyskiwania danych (np. służby medyczne w zakresie ratowania 

życia/zdrowia dziecka).  

6. Pomiar temperatury ciała nie będzie nigdzie utrwalany/zapisywany. O podwyższonej 

temperaturze ciała dziecka rodzic będzie informowany na bieżąco.  

7. Przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) usunięcia danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f) przenoszenia danych, 

g) prawo do cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność́ z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

  



Zał. Nr 2 do regulaminu zajęć w GCK w Nędzy 

 

Podział prac porządkowych podczas trwania pandemii COVID-19 

Pracownicy biurowi (podczas pracy): 

- regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych (jeśli w biurze przebywa więcej niż jeden 

pracownik): klamki, włączniki, przyciski, telefony; 

- dezynfekcja swoich stanowisk pracy i komputera; 

Sprzątaczka: 

- poranne wietrzenie wszystkich pomieszczeń przez minimum 20 minut; 

- codzienna dezynfekcja powierzchni wspólnych w biurze, Sali zajęć, korytarzu oraz w 

toaletach. 

- stałe prace porządkowe  

Instruktorzy (podczas zajęć): 

- wietrzenie Sali po każdym uczestniku/ grupie; 

- bieżąca dezynfekcja instrumentów, narzędzi pracy, plastikowych krzeseł i stołów w Sali 

zajęć oraz w plenerze. 

  



OŚWIADCZENIE INSTRUKTORA ZAJĘĆ  

W GCK W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

Niniejszym oświadczam, że 

1. Zapoznałem/łam się z regulaminem prowadzenia zajęć oraz wytycznymi 

obowiązującymi w GCK w Nędzy na czas trwania pandemii COVID-19. 

…………………….…………..podpis  

 

2. Jestem zdrowy/a i w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.    

                         

 

……………………….…………..podpis 

 

3. W razie zmian dotyczących zdrowia mojego i mojej rodziny, placówka zostanie 

przeze mnie o tym fakcie niezwłocznie poinformowana. 

                                                                               

 …………………………………...podpis 

Nędza, dn……………………………….. 

  



Zał. nr 5 do zarządzenia Nr 15/2020 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy 

z dnia 16.06.2020 r. 

 

HARMONOGRAM Akcji Lato 2020 

06. 07 - 09. 07. poniedziałek - czwartek 

9:00 - 11:30 Cyrkowe Czary Mary (7-12 lat) 

12:00 - 12:45 Jump & Fun (8-12 lat) 

10.07. piątek 

9:00 - 14:00 Rodzinny Rajd Rowerowy (dzieci i dorośli) 

13.07 - 17.07. poniedziałek - piątek 

10: 00 - 14:00 Las - Survival dla dzieci II (9-15 lat) 

20. 07 - 21.07./ 23.07 - 24.07 poniedziałek - wtorek/ czwartek - piątek 

10:00 - 12:00 Śpiewanie na polanie (10-15 lat) 

12:00 - 14:00 Break dance z Budzikiem (9-15 lat) 

22. 07 środa 

9:00 "Meandrami Odry" Rodzinny Spływ Kajakowy (dzieci i dorośli) 

27.07 - 28.07 poniedziałek - wtorek 

Animacje z Ciocią-Klocią 

30.07 czwartek 

7:00 - Wycieczka całodniowa- Ogrodzieniec (od 8 lat) 

22.08 (sierpień) sobota  

„Teatr na Ugorze” 

WYCIECZKI 

10.07.2020r. – Rodzinny Rajd Rowerowy  
Trasa rajdu obejmuje Schlossberg, Jankowice, Hubertus oraz Nędzę. W programie ognisko na 

Uroczysku. Trasa wynosi około 20 km. Przewodnikiem po lasach i naszej lokalnej historii 

będzie Henryk Siedlaczek. Udział bezpłatny,  

Zbiórka: godz. 9:00 na parkingu przy Szkółce Leśnej. 

Prowiant na ognisko prosimy zabrać we własnym zakresie.  

22.07.2020r.– „Meandry Odry” Rodzinny Spływ Kajakowy  
Meandry Odry to jeden z interesujących, chronionych obszarów, leżący na brzegach Odry w 

rejonie Chałupek oraz ujścia Olzy.  

W tym miejscu rzeka jest nieuregulowana, a jej malownicze meandry wraz  

z okolicznymi łąkami i lasami będziemy mieli okazje podziwiać…  

z kajaka. Zbiórka: godz. 9.00 pod GCK w Nędzy, wyjazd autokarem o godz. 9:10  

W programie: przejazd do Chałupek, spływ Odrą na odcinku Chałupki – Krzyżanowice (ok. 

3h), ognisko, powrót autobusem. 

Koszt: 50 zł od osoby (w cenie: przejazd autokarem, ubezpieczenie, kajak, ratownik). 

Zabieramy: maseczki (na czas przejazdu autokarem), prowiant, picie, kiełbaski na ognisko, 

Gminne Centrum Kultury w 

Nędzy 

ul. Strażacka 2 

47-440 Nędza 

tel. 32 410 47 70 

mobile   506 141 501 

NIP 6392003248 

REGON 242798973 

 

 

 

 

 

   e-mail: 

centrum.nedza@gmail.com 

   www.facebook.com/GCKNędza 

   www.kulturanedza.blogspot.com 

http://www.facebook.com/GCKNędza
http://www.kulturanedza.blogspot.com/


nakrycia głowy.  

30.07. 2020r. - Wycieczka autokarowa – OGRODZIENIEC 
Zapraszamy na wyprawę w malownicze rejony Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W 

programie: zwiedzanie Jaskini Głębokiej  

w Podlesicach, Góry Zborów, Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu oraz zabawa w Parku 

Rozrywki-Ogrodzieniec.  

Naszym przewodnikiem podczas całej wycieczki będzie  

Dawid Wacławczyk. 

Zbiórka: godz. 7.00 pod GCK w Nędzy, wyjazd godz. 7:10, powrót około godz. 19.30. 

Koszt wycieczki: 70 zł (w cenie: autokar, bilety wstępów, przewodnik, ubezpieczenie). 

Zabieramy: prowiant na cały dzień, ciepłe ubranie (do jaskini), kieszonkowe, maseczki. 

Wycieczka dla dzieci od lat 8. 

 

WARSZTATY: 

Cyrkowe Czary Mary - warsztaty kuglarskie (6-9.07 godz. 9-11.30) 
Wiek od 7 do 12 lat 

Instruktorzy: Piotr Myszczyszyn oraz Magdalena Kelner – Papaj 

Zapraszamy na cudowną podróż w świat cyrku. Oprócz dobrej zabawy, warsztaty 

wspomagają rozwój psychoruchowy, wspierają koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijają 

kreatywność oraz wyobraźnię. W tym roku nie zabraknie żonglerki, poi, hula – hopu, 

ogromnych baniek mydlanych. 

Jump & Fun - zajęcia sportowe (6-9.07 godz. 12.00-12.45) 
Wiek od 8 do 12 lat Instruktor: Edyta Przybyła  

Zajęcia sportowe prowadzone na trampolinach przez wykwalifikowaną instruktorkę fitness. 

Prócz świetnej zabawy na warsztatach będziemy pracować nad koordynacją ruchową, 

wspomaganiem kondycji, równowagi oraz siły. 

Las –Survival dla dzieci II (13-17.07 godz. 10.00-14.00) 
Wiek od 9 do 15 lat Instruktor: Michał Szewczyk 

Tydzień spędzony w lesie pod czujnym okiem doświadczonego instruktora. Zajęcia 

wspomagają rozwój takich umiejętności jak orientacja w terenie, poznanie własnych 

możliwości, wpływają pozytywnie na poczucie własnej wartości. Uczestnicy będą mogli 

spróbować zabaw survivalowych (wspinaczka z uprzężą, zjazd mostem linowym, bieg 

przełajowy). Zbiórka codziennie o godz. 10:00 na parkingu w lesie (od strony szkółki leśnej). 

Śpiewanie na polanie- warsztaty wokalne (20-21.07 oraz 23-24.07, godz. 10.00-12.00) 
Wiek od 10 do 15 lat Instruktor: Magdalena Wydryński  

Nauka śpiewu przez zabawę? Tak! To możliwe! Zajęcia prowadzone przez pedagoga, 

trenerkę wokalną oraz autorkę tekstów. Formuła warsztatów muzycznych oparta jest o zajęcia 

z emisji głosu, gry aktorskiej, ruchu scenicznego, śpiewu rozrywkowego oraz nauki 

repertuaru. Uczestnicy otworzą się na dźwięki, które kolorują życie. 

Break Dance z Budzikiem - warsztaty taneczne (20-21.07 oraz 23-24.07, godz. 12.00-

14.00)  
Wiek od 9 do 15 lat Instruktor: Mateusz Siepetowski  

Zajęcia taneczne oparte no technikę Break Dance, czyli rytmicznym i dynamicznym tańcu, 

wykorzystującym możliwości całego ciała i każdego dźwięku w muzyce. Podczas warsztatów 

będziemy pracować nad świadomością ciała, plastyką ruchu, koordynacją i sił ą fizyczną.  

Animacje z Ciocią Klocią (27-28.07, godz. 10.00-12.00) 
Instruktor: Monika Kubica - Skaba 

Animacje prowadzone przez Ciocię Klocię pozwolą na rozładowanie energii, przyciągną 

uwagę dzięki grom w wersji XXL. Będzie również możliwość dotknięcia, skosztowania 

i pobrudzenia się masami sensorycznymi. 

Klub Malucha w Bibliotece (13.07 oraz 20.07 godz. 9.00-10.00) 
wiek od 4 do 6 lat Instruktor: Klaudia Gerlich 



Uczestnicy warsztatów wysłuchają bajek i wykonają prace 

plastyczne. Poznają nowych bohaterów, rozwiążą zagadki 

i poszukają skarbów. 

Przygody Czytelnika - zajęcia biblioteczne (22.07. godz. 9.00-10.30) 
Wiek od 7 do 12 lat Instruktor: Klaudia Gerlich 

Poszukujesz wrażeń? Wstąp do Biblioteki. W książkach możesz 

znaleźć mnóstwo pasjonujących historii, które zachęcają do działania. 

DODATKOWE ATRAKCJE: 

07.2020 Warsztaty FABRYKA KREATYWNOŚCI Z KĘT (GBP) 
Warsztaty edukacyjne „Wybuchowo, odlotowo” 

Uczestnicy pod opieką instruktorów przygotują m.in. pianową bombę i lewitujące kule 

atramentu. W ten dzień królować będą zabawne eksperymenty i widowiskowe doświadczenia. 

31.07.2020 TEATR LALEK PINOKIO Z NOWEGO SĄCZA (GBP) 
Spektakl „Zaczarowany Las” 


