
Regulamin rekrutacji uczestników wydarzenia „Jesienne Półkolonie dla Seniorów” 
II edycja

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji,  warunki  uczestnictwa w ramach  wydarzenia „Jesienne
Półkolonie dla Seniorów” realizowanego przez Miasto Radlin.

2. Półkolonie realizowane są w terminie 09.12.2022 r. – 10.12.2022 r.
3. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator wydarzenia.

§2
Uczestnictwo

1. Uczestnikiem II edycji wydarzenia „Jesienne Półkolonie dla Seniorów” mogą być osoby, które spełniają
łącznie poniższe kryteria:
a) złożą  prawidłowo  wypełnione  dokumenty  rekrutacyjne  (formularz  zgłoszeniowy  i  oświadczenia

uczestnika, stanowiące załączniki 1 i 2 do niniejszego regulaminu);
b) w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego mają ukończone 60 lat;
c) zamieszkują na terenie Miasta Radlin;
d) zapoznały się z regulaminem wydarzenia.

2. Kryterium weryfikowane jest na podstawie  dokumentów rekrutacyjnych składanych przez uczestnika
przed przystąpieniem do udziału w wydarzeniu.

3. Przyjęcie  dokumentów  zgłoszeniowych  nie  jest  równoznaczne  z  zakwalifikowaniem  do  udziału
w wydarzeniu.

4. Osoba zakwalifikowana zostanie poinformowana o tym telefonicznie lub mailowo.
5. Osoba  zakwalifikowana  na  „Jesienne  półkolonie  dla  Seniorów” staje  się  uczestnikiem,  któremu

przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym regulaminie.

§3
Rekrutacja

1. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Radlin w terminie do 7 grudnia 2022 r.

2. O zakwalifikowaniu kandydatów do uczestnictwa w  wydarzeniu  decydować będzie kolejność zgłoszeń
oraz spełnienie przez nich kryteriów formalnych określonych w §2.

3. Pierwszeństwo  udziału  w  wydarzeniu  mają  osoby  które  nie  uczestniczyły  w  I  edycji „Jesiennych
Półkolonii dla Seniorów”.

4. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa.
5. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w Informacji Urzędu Miasta Radlin (na parterze budynku

przy ul. Józefa Rymera 15).

§4
Spotkania i wyjazdy

1. Spotkania odbywać się będą terenie Radlina oraz poza miastem w przypadku zaplanowanych wyjazdów.



2. Uczestnicy są zobowiązani do podpisywania listy obecności na spotkaniach i warsztatach.
3. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu udziału w wydarzeniu.
4. Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w wydarzeniu.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, na pisemny

wniosek uczestnika.

§5
Program wydarzenia

1. W „Jesiennych półkoloniach dla Seniorów” weźmie udział grupa licząca maksymalnie 25 osób.

2. W ramach „Jesiennych półkolonii dla Seniorów” zrealizowane zostaną następujące działania:

a) Dzień  I:  spotkanie  w  Centrum  Usług  Społecznych  w  Radlinie  (ul.  Wojciecha  Korfantego  87)  –
poczęstunek, warsztaty i prelekcje o tematyce profilaktycznej;

b) Dzień II: wyjazd do Katowic, zwiedzanie Panteonu Górnośląskiego,  przejazd na obiad do dzielnicy
Giszowiec, przejazd na Nikiszowiec na Jarmark Bożonarodzeniowy, powrót do Radlina.

3. Harmonogram spotkań i wyjazdów ustalony zostanie w trybie roboczym.

4. Realizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  w  harmonogramie  oraz  programie  zajęć.
Uczestnicy półkolonii będą o powyższych zmianach informowani i każdorazowo zostanie im przekazana
ta informacja telefonicznie lub mailowo.

5. Uczestnik półkolonii wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną
(e-mail). 

§6
Postanowienia końcowe

1. Miasto Radlin zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu.
2. Regulamin zostanie udostępniony w  Informacji Urzędu Miasta Radlin przy ul.  Józefa Rymera 15 oraz

w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2022 r.



Załącznik nr 1 do regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

dla osób chcących wziąć udział wydarzeniu 
„Jesienne Półkolonie dla Seniorów” (09.12.2022 r. – 10.12.2022 r.)

IMIĘ 

NAZWISKO

DATA URODZENIA 

DANE KONTAKTOWE I KWALIFIKACYJNE*

ULICA 

NR DOMU/
LOKALU

GMINA

TELEFON

E-MAIL

* Uczestnikiem może być osoba, która zamieszkuje na terenie Miasta Radlin.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (zwanym dalej „RODO”), jest Urząd Miasta Radlin (ul.
44-310 Radlin, ul. Józefa  Rymera 15), reprezentowany przez Burmistrza Radlina. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.  Pełną  informację  dot.  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  przez   udostępniono  w  sieci  Internet  pod  adresem
https://radlin.pl/zpdo oraz  na  tablicach  informacyjnych  wywieszonych  w  Placówce.  Wszelkie  pytania  dot.  ochrony  danych
osobowych oraz żądania dot. realizacji praw przysługujących osobom których dane dotyczą, należy kierować do Inspektora Ochrony
Danych, telefon 324590235, e-mail iod@radlin.pl.
Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody następuję poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia.

https://radlin.pl/zpdo
mailto:iod@radlin.pl


Załącznik nr 2 do regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

□ Wyrażam  chęć  uczestniczenia  w  wydarzeniu  „Jesienne  Półkolonie  dla  Seniorów”  w  terminie
09.12.2022 r. – 10.12.2022 r.

□ Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Radlin.

□ Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia i sprawność fizyczna umożliwiają aktywne uczestnictwo
w wydarzeniu, w tym w działaniach stacjonarnych i wyjazdowych.

□ Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniu i go akceptuję. 

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych:

□ Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Radlin (44-310 Radlin, ul. Józefa
Rymera 15) zawartych w formularzu danych osobowych oraz dodatkowo mojego wizerunku – w celu
organizacji i uczestnictwa w  „Jesiennych Półkoloniach dla Seniorów”. Ponadto wyrażam zgodę  na
przekazanie moich danych ubezpieczycielowi  oraz  upublicznienie imienia i  nazwiska,  wieku oraz
wizerunku  w  sieci  internet,  a  także  w  materiałach  drukowanych,  w  związku  z  promocją  ww.
przedsięwzięcia. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania
i w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………
Czytelny podpis Uczestnika

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (zwanym dalej  „RODO”),  jest  Urząd  Miasta  Radlin
(ul. Józefa  Rymera 15, 44-310 Radlin), reprezentowany przez Burmistrza Radlina. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.  Pełną  informację  dot.  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  przez   udostępniono  w  sieci  Internet  pod  adresem
https://radlin.pl/zpdo oraz  na  tablicach  informacyjnych  wywieszonych  w  Placówce.  Wszelkie  pytania  dot.  ochrony  danych
osobowych oraz żądania dot. realizacji praw przysługujących osobom których dane dotyczą, należy kierować do Inspektora Ochrony
Danych, telefon 324590235, e-mail iod@radlin.pl.
Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody następuję poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia.

mailto:iod@radlin.pl
https://radlin.pl/zpdo

