
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH  

 

§1 POSTANOWIENIA I ZASADY OGÓLNE 

1. Warsztaty – to cykl zajęć edukacyjnych z zakresu witrażu i tkania na krośnie (zwanych dalej Warsztatami lub 
Zajęciami), organizowanych na terenie gminy Legnickie Pole. 

2. Warsztaty odbywają się w dniach 15.10.2022 r. – warsztaty witrażu oraz 28.10.2022 r. – warsztaty tkania na 

krośnie.  

3. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu (zwany dalej GOKiS lub 
Organizator) z siedzibą przy Placu H. Pobożnego 6 w Legnickim Polu. 

4. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku 14+, z terenu Gminy Legnickie Pole.  
5. Na warsztaty obowiązują zapisy w biurze GOKiS lub telefoniczne 76 8582827. Liczba miejsc jest ograniczona  

i wynosi 12 osób na grupę w przypadku warsztatów tkania na krośnie oraz 15 osób w przypadku warsztatów 

witrażu.   

6. Udział w warsztatach płatny. Opłata za jedne warsztaty wynosi 40 zł. 

7. Opłatę należy uiścić na konto bankowe GOKiS w Legnickim Polu nr 70 8649 1031 2001 0004 8158 0001- 

najpóźniej cztery dni przed datą warsztatów. 

8. Warsztaty odbędą się w Mediatece w Legnickim Polu, PL. H. Pobożnego 6. 

9. Organizator zapewnia uczestnikom wszelkie materiały do pracy podczas warsztatów. 

10. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia i z powrotem. 
 

§2 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych przez Organizatora. 

2. Zabronione jest posiadanie, nabywanie i spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz stosowanie narkotyków 

i innych używek. 

3. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać. 

4. Uczestnik powinien bezwzględnie przestrzegać zasad dobrego wychowania. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. 

6. Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników i innych napotkanych osób. 

7. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie należy prowokować niebezpiecznych sytuacji czy też agresji 

innych. 

8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie zajęć z jego winy. 

9. Osoby nieletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 1.  

 

 

§3 KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy 
Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

 W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym 
można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

 Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, 

 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
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 Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację zadania, co do którego 
zostały podane. 

 Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 

 Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 

 Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia (o ile podstawa prawna nie mówi 
inaczej) , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  

 Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
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. 

 

§4 UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU  

1. Podczas warsztatów Organizator będzie rejestrował przebieg niektórych elementów programu, w postaci 

zapisu wideo lub zdjęć. W związku z tym, istnieje możliwość utrwalenia wizerunku uczestników, stanowiących 

jedynie szczegół całości wydarzenia. Organizator może wykorzystać powstały materiał w związku 

z działalnością statutową oraz w celu promocji. 

2. Każdemu uczestnikowi warsztatów przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, dotyczącego publikacji jego 

wizerunku, które nie działa wstecz. 

 

 §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia swobodny dostęp do niniejszego regulaminu, zamieszczając go na swojej stronie 

internetowej oraz udostępniając na życzenie w biurze GOKiS. 

2. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zasad zawartych w niniejszym regulaminie, zostanie 

on zmuszony do opuszczenia zajęć.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie lub odwołania warsztatów w przypadku niskiej 

frekwencji lub wystąpienia siły wyższej. 

4. Uczestnik biorący udział w zajęciach akceptuje niniejszy regulamin.  

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązującego 

prawa. 

 

Załącznik nr 1  
do regulaminu uczestnictwa w warsztatach 
 
 
 

Ja…………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………….......................................  

w warsztatach witrażu w dniu 15.10.2022 r./tkackich w dniu 28.10.2022 r. (odpowiednie 

zaznaczyć). Jednocześnie oświadczam, że akceptuję regulamin uczestnictwa w warsztatach. 

 
 
 
tel. kontaktowy: ……………………………….      ……………………………………………………….. 
                    data i podpis  


