
 

 

 

Zarządzenie  Nr 4/2023 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 19 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie organizacji półkolonii zimowych 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 2022 r. 

poz. 1467), oraz § 10 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 

2019 r. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Serocku (t.j. Uchwała nr 3 z dnia 31 maja 2022 r.) przy ul. Rynek 21, zarządzam, co następuje: 

 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Serocku zorganizuje w okresie od 13 lutego do 17 lutego 2023 roku półkolonie pn. 

„Półkolonie zimowe  na sportowo 2023”. 

2. Regulamin półkolonii, 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 do 
Zarządzenia  Nr 4/2023 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 19 stycznia 2023 roku 

 

 

Regulamin 

Półkolonii zimowych na sportowo 2023 
 

 

1. Organizator: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.,  

Ul. Rynek 21, 05-140 Serock, NIP: 536 194 42 22, 

tel.: 22 782 73 50, biuro@sis.serock.pl. 

 

2. Cel półkolonii: 

• Aktywny i radosny wypoczynek podczas ferii zimowych. 

• Szkolenie i doskonalenie umiejętności sportowo – rekreacyjnych. 

• Zdobywanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. 

 

3. Miejsce: 

• Szkoła Podstawowa w Serocku im. Mikołaja Kopernika,  

ul. Pułtuska 68, 05-140 Serock (zbiórka i odbiór dzieci, wyżywienie oraz zajęcia 

programowe) 

•  Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku 

05-140 Serock, ul. Wł. Wolskiego 8 (zajęcia programowe) 

 

4. Termin:  

I. 13 – 17 lutego 2023 r.  

• Grupa rekreacyjna  

• Grupa sportowa z el. piłki nożnej 

 

5.  Koszt uczestnictwa: 

• 800,00 zł / os. 

• 600,00 zł / os.  dla posiadaczy Karty Serocczanina 
 

Płatne przelewem na konto 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

05-140 Serock, ul. Rynek 21 

Rachunek: Bank Pekao S.A.: 17 1240 6292 1111 0011 1673 8692 

Z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy 

 

6. Zgłoszenia: 

• Telefoniczna rezerwacja miejsca pod nr 508 550 028 lub 22 782 73 50, 

mailto:biuro@sis.serock.pl


 

• Za pomocą wypełnionej i podpisanej Karty Kwalifikacyjnej wraz z Oświadczeniami, 

które należy dostarczyć na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu do sekretariatu SIS 

Sp. z o.o. przy ul. Pułtuska 47 w Serocku od poniedziałku do piątku w godz.  

8.00-20.00 (druki do pobrania ze strony www.sis.serock.pl lub w sekretariacie  

SIS Sp. z o.o.) 
 

 

 

7. Uczestnik półkolonii ma prawo do:    

• bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, 

• udziału w zaplanowanych atrakcjach zgodnie z ramowym planem dnia, 

• korzystania ze wszystkich form zajęć przewidzianych planem półkolonii, 

• korzystania ze sprzętu sportowego lub innego dostępnego w miejscu pobytu 

oraz podczas zajęć programowych, 

• świadczeń zdrowotnych i wyżywienia zgodnie z ramowym planem dnia, 

• prywatności w sprawach osobistych i możliwości spełnienia praktyk religijnych, 

• wyboru swoich przedstawicieli do Rady Półkolonii i za ich pośrednictwem lub 

osobiście zgłaszać pozytywne propozycje programowe,  

• publicznego wyrażania swoich opinii i poglądów oraz zwracać się ze wszystkimi 

problemami do opiekunów, trenerów i kierownictwa półkolonii.  

 

8. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do: 

• zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, 

• uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony  

      z tych zajęć przez kierownika półkolonii lub lekarza, 

• punktualnego stawienia się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa, 

• dbałości o czystość i porządek oraz powierzony sprzęt i mienie w miejscu 

zamieszkania i poza jego terenem, 

• stosowania się do wewnętrznych regulaminów pobytu w miejscu zamieszkania, 

korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych, zajęć sportowych, 

kulturalnych i rekreacyjnych, 

• okazywania szacunku kolegom, pracownikom placówki wypoczynku, opiekunom 

i trenerom, 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji 

stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast 

poinformowania o tym opiekunów czy trenerów, 

• stosowania się do poleceń kierownika, trenerów lub opiekunów, 

• przebywania na terenie półkolonii, a każde oddalenie się od grupy lub poza 

teren musi być zgłoszone i zaakceptowane przez opiekuna lub trenera. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

• Każdego uczestnika bezwzględnie obowiązuje zakaz picia alkoholu  

i napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz zażywania narkotyków  

i środków odurzających. 

http://www.sis.serock.pl/


 

• W przypadku rezygnacji uczestnika z pobytu na półkoloniach po zamknięciu 

zapisów oraz w trakcie ich trwania Organizator nie zwraca wcześniej 

wpłaconych kwot z tytułu udziału w Półkoloniach. 

• Podczas trwania turnusu Organizator nie przewiduje możliwości dopisania 

dodatkowych uczestników.  

• W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu przez uczestnika lub 

zachowania mającego wpływ na dezorganizację pracy lub bezpieczeństwo 

innych osób kierownik półkolonii jest zobowiązany powiadomić o takim 

zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych oraz może usunąć uczestnika  

z półkolonii w trakcie ich trwania bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów  

z tytułu udziału dziecka w półkoloniach.  

• Dziecko należy odebrać każdego dnia maksymalnie do 30 min. po zakończeniu 

programu zajęć. W przypadku przekroczenia czasu odbioru dziecka (tj. po godz. 

16:30) naliczana będzie opłata w wysokości 100,00 zł brutto za każdą 

rozpoczętą godzinę indywidualnej opieki.  

 

10. Ochrona danych osobowych: 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., jako Administrator danych, 

przetwarza dane osobowe zawarte w oświadczeniach i formularzach wyłącznie w 

celu organizacji i przeprowadzenia „Półkolonii Na Sportowo”. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne acz konieczne, do udziału w zajęciach. 

 

2. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usuwania. 

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne, w szczególności do 

czasu wygaśnięcia roszczeń kierowanych do lub przez Administratora, tj. do dwóch 

lat od zakończenia akcji.  

 

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z 

wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 

biuro@sis.serock.pl ,bądź listownie, na adres Serockie Inwestycje Samorządowe 

Sp. z o.o., Biuro: ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock.  

 

4. 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. Administrator danych nie będzie 

podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 

 

5. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, 

mailto:biuro@sis.serock.pl


 

jeżeli uzna, że jej dane są przetwarzane z naruszeniem prawa, ma możliwość 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

6. 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 

Administratora lub przekazywane mediom.  

 

7. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez 

Administratora, 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. 

Wcześniej wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie. 
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