Regulamin uczestnictwa w zajęciach
artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych w ramach środków pozyskanych z Budżetu
Partycypacyjnego na projekt ,,Bezpłatne zajęcia dla dzieci w Dzielnicowym Ośrodku Kultury
Ursynów na Zielonym Ursynowie” w siedzibie przy ul. Kajakowej 12b w Warszawie, 02-838
Warszawa.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA w zajęciach
Warunkiem uczestnictwa w
przy ulicy Kajakowej 12b, jest:

zajęciach

organizowanych

przez

DOK

Ursynów

- podpisana przez Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika
Deklaracja Uczestnictwa (stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) złożona w
sekretariacie DOK Ursynów do dnia 28.02.2019 r.
- złożenie podpisanej Deklaracji Uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu
- rezygnacji z zajęć należy dokonać w formie pisemnej na Formularzu rezygnacji z zajęć
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz należy
złożyć w sekretariacie DOK Ursynów
- nieobecność na trzech kolejnych zajęciach będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa
w zajęciach
1. O kwalifikacji do uczestnictwa w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń
2. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez
instruktora dziennik zajęć.
III. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonym przez Dyrektora lub Kierownika działu
organizacji imprez miejscu, w godzinach pracy DOK Ursynów, ul. Kajakowa 12b

2. Czas zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora,
Kierownika działu organizacji imprez miejscu lub instruktora prowadzącego dane zajęcia.

V. WYPOSAŻENIE PRACOWNI I SAL W KTÓRYCH ORGANIZOWANE
ZAJĘCIA

SĄ

1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia
pracowni lub sali poza budynek DOK Ursynów.
2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia
pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku
osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący
zajęcia lub pracownik DOK Usynów.
4. W sytuacjach łamania niniejszych zasad, poszczególne osoby tracą możliwość korzystania
z pracowni lub uczestnictwa w zajęciach.
5. DOK Ursynów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników
w korytarzach, salach, szatni oraz innych pomieszczeniach znajdujących się w budynku
DOK.
VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani
są do stosowania się do poleceń instruktora, pracownika DOK Ursynów.
3. W przypadku uczestnika niepełnoletniego rodzic zobowiązany jest sprawdzić czy
instruktor prowadzący jest obecny i oddać dziecko pod jego opiekę. Rodzic/opiekun
jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach.
4. Wszystkie prace wykonane podczas zajęć są własnością DOK Ursynów (w sensie
przedmiotów, na których utrwalono Utwór) i pozostają do dyspozycji placówki bez
praw autorskich.
5. Akceptacja niniejszego regulaminu jest bezwzględnym warunkiem dopuszczania do
zajęć, uczestnictwo w zajęciach jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

Załączniki:
1. Deklaracja Uczestnictwa
2. Formularz Rezygnacji

Załącznik Nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie
,,Bezpłatne zajęcia dla dzieci w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów na Zielonym Ursynowie”

Zgłoszenie na bezpłatne zajęcia dla dzieci w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ……………………………………………………………
Data urodzenia …………………....…………………………………………………………..
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów: ……………..……………………………………..
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów/: ………………………………..…………………
Numery telefonu rodziców/ opiekunów ………………………………………………………
e-mail……………..…….….….…..
1. Oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach
organizowanych przez DOK Ursynów.
2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w bezpłatnych zajęciach dla dzieci w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury Ursynów oraz odbywających się w ramach zajęć wyjściach poza placówkę (wyjścia do
instytucji kultury, plenery, pokazy, zawody, itp.) w dniach i godzinach ich planowanego trwania.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie:
- moich danych osobowych, w tym utrwalonego wizerunku (dotyczy pełnoletnich uczestników) w celu
rekrutacji, umieszczenia na liście uczestników, kontaktu w sprawie zajęć oraz w celach promocyjnych
podejmowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów;
- danych osobowych mojego dziecka, w tym utrwalonego wizerunku (dotyczy rodziców i opiekunów
prawnych niepełnoletnich uczestników) w celu rekrutacji, zakwalifikowania do odpowiedniej grupy
wiekowej, umieszczenia na liście uczestników, prowadzenia dziennika zajęć oraz w celach promocyjnych
podejmowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów;
- moich danych osobowych (dotyczy rodziców i opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników) w celu
kontaktu w sprawie zajęć.
4. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach artystycznych,
kulturalnych i edukacyjnych, w ramach środków pozyskanych z Budżetu Partycypacyjnego na
projekt ,,Bezpłatne zajęcia dla dzieci w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów na Zielonym Ursynowie”,
akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać.
5. Udzielam nieodpłatnej, wyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na zwielokrotnianie,
wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wystawianie w DOK Ursynów oraz publikację
w wydawnictwach drukowanych oraz w Internecie prac autorstwa mojego dziecka wykonywanych podczas
zajęć w DOK Ursynów.
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………..………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika)
Miejscowość i data zgłoszenia:
……………………………………………………………………………………………………

Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) , Dz. U. UE.L. z
2016 r. Nr 119) informuję, iż:
1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów z siedzibą przy ul. Kajakowej 12
B, 02-838 Warszawa, powołany Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXXVIII/997/2016 z dn. 16.12.2016 r.,
wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta St. Warszawy, NIP: 9512448346, REGON: 368558429, dalej jako „DOK
Ursynów” lub „Administrator.”
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@dokursynow.com, telefonicznie pod numerem 22 125 56 02 lub listownie na adres : Dzielnicowy Ośrodek Kultury
Ursynów Inspektor Ochrony Danych ul. Kajakowa 12 B, 02-838 Warszawa.
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora
działalności kulturalnej, w szczególności w celu organizacji i promocji zajęć znajdujących się w ofercie DOK Ursynów oraz
innych wydarzeń kulturalnych,
4. podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej jest art. 6 ust. 1 lit. a,b,c
rozporządzenia RODO;
5. dostęp do Pani/ Pana danych osobowych mogą mieć: pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na polecenie Administratora; podmioty, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług
teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie), dostawcy usług prawnych i doradczych, inne
podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że udostępnienie
Pani/Pana danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych
zasad związanych z ich bezpieczeństwem.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w celu organizacji zajęć –
przez czas uczęszczania na zajęcia przez Panią/Pana/ dziecko, którego jest Pan/Pani przedstawicielem ustawowym lub do
czasu cofnięcia zgody na dostarczanie informacji lub złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w tym celu oraz przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa oraz przez okres
przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa,
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
10. podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udziału w zajęciach lub
wydarzeniu kulturalnym,
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie
,,Bezpłatne zajęcia dla dzieci w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów na Zielonym Ursynowie”

……………………….
(miejscowość, data)
REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

Niżej podpisany/na, ………………………………………………… (imię i nazwisko pełnoletniego
uczestnika/ opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika) zgłaszam rezygnację z uczestnictwa
w ,,Bezpłatnych zajęciach dla dzieci w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów na Zielonym Ursynowie”,
organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, począwszy od dnia …………………
następujących osób : ………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika zajęć).

……………………………….
(czytelny podpis)

