
 

 

Zarządzenie Nr  21/2022 
Prezesa Zarządu Spółki 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
z dnia 10 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie organizacji wypoczynku letniego w ramach wymiany dzieci i młodzieży przez Serockie 
Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Serocku zorganizuje w okresie od 26.06.2022 do 02.07.2022 roku wypoczynek letni w ramach 
Wymiany Dzieci i Młodzieży z Miastami Partnerskimi Miasta i Gminy Serock. 
2. Regulamin wypoczynku, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.   

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

        Prezes Zarządu 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
Zarządzenia Nr 21/2022 

Prezesa Zarządu Spółki 
 

 
Regulamin Wypoczynku Letniego 2022 

w ramach Wymiany Dzieci i Młodzieży z Miastami Partnerskimi  
Miasta i Gminy Serock 

 
 
1.      Cel:  

 Realizacja Zarządzenia nr 95/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z 8 czerwca 
2022 roku.  

 Wyjazd nagrodowy za szczególne osiągniecia w dziedzinie nauki, kultury oraz sportu 
roku szkolnym 2021/2022. 

 Promocja aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia. 
 

2.      Organizator:  

 Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z.o.o. (SIS Sp. z o.o.) 
ul. Rynek 21, 05-140 Serock, NIP: 536 194 42 22, 
tel.: 22 782 73 50, biuro@sis.serock.pl. 
 

3.       Termin:  

 26 czerwca – 2 lipca 2022 roku, 
      wyjazd o godz. 12.00 - Rynek w Serocku 
 przyjazd ok. godz.15.00 - Rynek w Serocku 
 

4.       Miejsce Zakwaterowania:  

 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie 
ul. Kopernika 7, 58-200 Dzierżoniów 
 

  5.  Opłaty (od uczestnika): 

 140,00 zł - Partycypacja w transporcie i ubezpieczeniu oraz podstawowe atrakcje 

 140,00 zł - Dodatkowe atrakcje  
Płatne przelewem na konto (280,00 zł): 
Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
05-140 Serock, ul. Rynek 21 
Rachunek: Bank Spółdzielczy w Legionowie: 08 8013 0006 2001 0020 1335 0001 
Z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz Wymiana Dzierżoniów 
 

  6.  Uczestnicy: 

 Uczniowie szkół podstawowych z gminy Serock w wieku 11-15 lat (do 40 os.) 

 Listy uczestników określane są i przekazywane przez dyrekcje poszczególnych szkół.   
 
 



 

  7. Kadra: 

 Trzech wykwalifikowanych opiekunów z wyksztalceniem pedagogicznym 
lub z  uprawnieniami wychowawcy wypoczynku. 

 Kierownik Wypoczynku. 
 

  8. Program wyjazdu:  

 Szczegółowy harmonogram pobytu i atrakcji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 
 

 
  9. Prawo Uczestnika do:    

a. bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, 
b. pracy szkoleniowej na zajęciach programowych prowadzonych zgodnie  

z zasadami metodycznymi i bezpieczeństwa oraz ramowym planem dnia, 
c. wypoczynku po zajęciach zgodnie z planem oraz ramowym planem dnia,  
d. korzystania ze wszystkich form zajęć przewidzianych planem, 
e. korzystania ze sprzętu sportowego i innego dostępnego w miejscu zamieszkania 

oraz na obiektach sportowych dla realizacji celów wyjazdu, 
f. świadczeń zdrowotnych i żywienia adekwatnych do potrzeb młodego organizmu. 
g. prywatności w sprawach osobistych i możliwości spełnienia praktyk religijnych, 
h. publicznego wyrażania swoich opinii i poglądów oraz zwracać się ze wszystkimi 

problemami do opiekunów, instruktorów i kierownika wypoczynku.  
 

10. Obowiązki Uczestnika do: 
1) zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, 
2) uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony  z 

tych zajęć przez kierownika lub lekarza, 
3) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 
4) dbałości o czystość i porządek oraz powierzony sprzęt i mienie w miejscu 

zamieszkania i poza jego terenem, 
5) stosowania się do wewnętrznych regulaminów pobytu w miejscu zamieszkania, 

korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych, zajęć sportowych, 
kulturalnych i rekreacyjnych, 

6) okazywania szacunku kolegom, pracownikom placówki wypoczynku, opiekunom 
i instruktorom oraz osobom starszym,  

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej 
zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast 
poinformowania o tym opiekunów lub kierownika 

8) stosowania się do poleceń kierownika lub opiekunów, 
9) przebywać na terenie obiektu wypoczynku, a każde oddalenie się od grupy lub 

poza teren obozu musi być zgłoszone i zaakceptowane przez opiekuna lub 
kierownika. 

 



 

11. Postanowienia końcowe: 

 Bezwzględnie każdego uczestnika obowiązuje zakaz picia alkoholu i napojów 
alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania narkotyków lub środków odurzających.. 

 W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu po zamknięciu zapisów lub w trakcie 
jego trwania Organizator nie zwraca wcześniej wpłaconych kwot opisanych  
w Pkt. 5 niniejszego regulaminu. 

 Podczas trwania wypoczynku Organizator nie przewiduje możliwości dopisania 
dodatkowych uczestników.  

 Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji/korekty niniejszego 
Regulaminu 

 

12. Przetwarzanie danych osobowych:  

1) Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. w Serocku (05-140) przy ul. Rynek 21, 
reprezentowany przez Prezesa, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe 
uczestników zawarte w formularzu zgłoszenia wyłącznie w celu przeprowadzenia 
i organizacji imprezy,  

2) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału 
w wydarzeniu sportowym,  

3) Każdy uczestnik prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu –
korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w 
oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

4) Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem ochrony 
danych pod adresem e-mail: biuro@sis.serock.pl,  

5) Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy 
zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu 
ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani 
do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem,  

6) Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,  

7) Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są 
dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią 
rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub przekazywane 
mediom,  



 

8) Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez 
Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie 
ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą 
być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą 
opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym 
czasie.  
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