
 

Warsztaty plastyczne PISANKA W CKA 
 

REGULAMIN 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. 
Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów plastycznych PISANKA W CKA 

organizowanych przez Organizatora na rzecz Uczestnika, zwanych dalej: „Warsztatami”. 
2. 

Przez Organizatora rozumie się Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, 
z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice. 

3. 
Organizator powierza prowadzenie Warsztatów Prowadzącym.  

Przez Prowadzących rozumie się instruktorów  
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

4. 
Uczestnikiem warsztatów może być uczeń zgłoszony przez  
Publiczną Szkołę Podstawową z terenu Gminy Kozienice. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT REGULAMINU 
1. 

Publiczna Szkoła Podstawowa decyduje i wyznacza troje uczniów  
uczestniczących w Warsztatach wraz z opiekunem. Wypełnioną poprawnie kartę zgłoszenia należy 
wysłać na adres e-mail: agnieszka.bienkowska@dkkozienice.pl lub dostarczyć osobiście do punktu 

informacji w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, ul. Warszawska 29 
 - do dnia 22 marca 2019 r.  

2. 
Zapisanie uczestnika na Warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

3. 
Warsztaty odbywają się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (dalej CKA),  

ul. Warszawska 29. 
4.  

Warsztaty odbędą się w dniu 10 kwietnia 2019 r. w godz. 11.00 - 13.30. 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. 
Organizator zapewnia autorski plan Warsztatów dopasowany do tematyki zajęć. 

2. 
Organizator zapewnia: materiały plastyczne oraz przygotowane miejsce Warsztatowe, 

zgodnie z tematem zajęć. 
3. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe, itp.) 
pozostawione przez uczestników, w miejscu prowadzenia zajęć oraz za rzeczy,  

które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu. 
 

http://premiumconcierge.pl/wp-content/uploads/2015/01/Regulamin_zajec_plastycznych.pdf#page=1
http://premiumconcierge.pl/wp-content/uploads/2015/01/Regulamin_zajec_plastycznych.pdf#page=1
http://premiumconcierge.pl/wp-content/uploads/2015/01/Regulamin_zajec_plastycznych.pdf#page=3
http://premiumconcierge.pl/wp-content/uploads/2015/01/Regulamin_zajec_plastycznych.pdf#page=3


§ 4 
PRACE PLASTYCZNE 

1. 
Prace plastyczne stworzone na Warsztatach stają się własnością  

Uczestnika z chwilą ich ukończenia, które zabiera ze sobą. 
 

§ 5 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. 
Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu  

oraz stosowania się do poleceń Prowadzących. 
2. 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach przez Publiczną Szkołę Podstawową  
opiekun uczestnika wypełnia kartę zgłoszenia, zawierającą dane niezbędne  

do prawidłowego przeprowadzenia zajęć przez Organizatora. 
3. 

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Warsztatach jest podanie  
prawdziwych danych osobowych w karcie zgłoszenia. 

4. 
Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych  

Organizatorowi, dla celów prowadzenia Warsztatów. 
 

§ 6 
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

1. 
Uczestnik nie musi przynosić żadnych własnych materiałów plastycznych, proszony  

jest o strój przystosowany do zajęć plastycznych, który może ulec zabrudzeniu. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia na ubraniu dzieci. 

 
§ 7 

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 
1. 

Za bezpieczeństwo Uczestnika odpowiada opiekun wyznaczony przez szkołę,  
który przyprowadza i odprowadza Uczestnika na zajęcia warsztatowe. 

2. 
Uczestnik nie może opuszczać CKA w trakcie trwania Warsztatów. 

3. 
Za szkody wyrządzone podczas Warsztatów, które nastąpiły w wyniku 
niewłaściwego zachowania Uczestnika, odpowiada opiekun prawny. 

 
§ 8 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1.  

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i ich opiekunów jest 
Kozienicki Dom Kultury im.  Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26–900 Kozienice, 

(dalej KDK). 
2.  

Dane osobowe uczestników i ich opiekunów są przetwarzane w celu organizacji                                
i przeprowadzenia Warsztatów (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 



2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych                    
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz w celach marketingowych. Podstawą          

do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
3. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do  realizacji Warsztatów. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa udziału w  Warsztatach. 

4.  
Dane osobowe uczestników i ich opiekunów mogą być przekazywane innym podmiotom 

tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. 
Dane nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie będą przetwarzane                    

w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
5.  

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim 
dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. KDK jako administrator 

danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych.                                      
Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

6.  
Uczestnik i opiekun ma prawo do: żądania dostępu danych osobowych w celu 

sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,                   
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych                  
lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone 

prawem, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych 
tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem. 

7.  
Organizator będzie zbierał następujące dane: 

- imię i nazwisko uczestnika i opiekuna; 
- wiek uczestnika, 

- nr telefonu i adres e-mail opiekuna, 
- nazwę, adres, telefon kontaktowy i adres e-mail instytucji delegującej oraz imię i nazwisko 

dyrektora. 
8.  

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora uczestnik i opiekun ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
9.  

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
należy kierować na adres: iod@dkkozienice.pl 

10.  
Opiekun prawny daje Organizatorowi prawo do nagrywania i fotografowania uczestnika 

Warsztatów. Ponadto opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie przez KDK                          
lub przez inne osoby na zlecenie KDK wizerunku uczestnika (zgodnie z Ustawą                           

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191)) 
w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek                                        

oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami                               
i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie materiałów (także wraz z wizerunkami 
innych osób utrwalonymi w ramach realizacji Warsztatów) służących popularyzacji akcji 

poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: mediach elektronicznych, w szczególności                     
na stronie internetowej KDK, serwisie społecznościowym Facebook, czy też na serwisie 

YouTube; telewizji; prasie; broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 

mailto:iod@dkkozienice.pl


Wykorzystanie wizerunku zgodnie ze zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych 
praw. KDK może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku                            

na zasadach określonych w zgodzie w celu promocji wydarzenia. 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. 
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 


