Regulamin uczestnika warsztatów artystycznych dla dzieci
„Jazda Coolturalna 2021”
1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów. Warunkiem udziału
w warsztatach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego zaakceptowanie
przez Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich – jego opiekuna prawnego.
2. Organizatorem warsztatów jest Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
3. Warsztaty odbywają się na terenie Amfiteatru Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie
Wlkp.
4. Uczestnikami warsztatów są osoby w wieku 7-12 lat. W przypadku niepełnoletnich
niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którzy biorą na siebie pełną
odpowiedzialność za nieletniego (zał. nr 1).
5. Uczestnicy przebywają pod opieką nauczycieli w godzinach warsztatów tj. od godz.
10.00 - 14.00.
6. Rodzice odpowiedzialni są za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem do
domu.
7. W przypadku samodzielnego powrotu z warsztatów dziecka do domu, rodzice
zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia (zał. nr 2).
8. Uczestnicy maja prawo do uczestnictwa we wszystkich zajęciach.
9. Uczestnik może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego
wytworzone w ramach warsztatów.
10. Uczestnik może mieć ze sobą własny napój w bidonie, termosie bądź butelce
jednorazowej oraz drugie śniadanie – przekąskę.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione
w miejscu odbywania się warsztatów.
12. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
−
−
−
−
−
−

Stosowania maseczek w częściach wspólnych ( korytarze, hole, toalety itp. ).
Utrzymywanie bezpiecznego dystansu z nauczycielami/pracownikami MCK i innymi
uczestnikami zajęć.
Każdorazowego mierzenia temperatury termometrem bezdotykowym przez pracownika MCK.
W razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie uczestnictwa w warsztatach
do natychmiastowego odebrania dziecka.
Mycia i dezynfekcji rąk.
Przestrzegać zasad w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
panujących w placówce.

− Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość.
13. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
14. Ilość miejsc w warsztatach jest ograniczona. Każdorazowo decyduje o tym Organizator.
15. Za szkody wyrządzone przez uczestnika , materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.
16. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach, Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie
Uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych oraz danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia warsztatów.

17. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystywania do celów
promocyjnych Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. materiałów filmowych
i fotograficznych ilustrujących przebieg zajęć oraz ich uczestników. W razie braku zgody proszę
o informację do Organizatora warsztatów.
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem/am się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego
treść.

Data………………………..

Podpis rodzica/opiekuna………………………………

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy:
1.

Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Miejskie

Centrum

Kultury

z

siedzibą

w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Drzymały 26, tel. 95 720 29 11.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim pod adresem
email: iod@mckgorzow.pl
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w warsztatach „Jazda Coolturalna
2021” na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4.

Pani/Pana

dane

osobowe

przetwarzane

będą

do

momentu

zakończenia

działań

związanych

z organizacją warsztatów, a następnie dane przechowywane będą przez czas, wynikający z zasad archiwizacji
dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych lub innych przepisów obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora a
także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.10.
10. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane w celu uczestnictwa w warsztatach.

