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Regulamin uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych  

„Lato w mieście – Wakacyjny Kalejdoskop”  
organizowanych przez Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  

 

 
1.  „Lato w mieście – Wakacyjny Kalejdoskop” to oferta zajęć wakacyjnych adresowana do dzieci w wieku 6-12 lat. 
2. Program obejmuje dwa 5-dniowe programy w terminach 19-23.08.2019 i 26-30.08.2019 realizowane w 

godzinach 7.30-16.30: warsztaty w godzinach 10.00-15.15 oraz zajęcia świetlicowe w godz. 7.30-10.00 oraz 
15.15-16.30.  

3. Przedmiotem sprzedaży jest jeden 5-dniowy program „Wakacyjny Kalejdoskop” w cenie 250 zł. Sprzedaż 
pojedynczych dni warsztatowych zostanie uruchomiona w pierwszym dniu jedynie w przypadku wolnych miejsc.  

4. Zapisanie na zajęcia jest możliwe poprzez: 
a) rejestrację uczestnika na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl lub www.strefazajec.pl i dokonanie 
wpłaty, 
lub 
b) wypełnienie Deklaracji Uczestnika przy zapisie w kasie DK Zacisze oraz wniesienie opłaty. 

5. Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
„Lata w mieście”.  

6. W razie rezygnacji lub choroby uczestnika dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi. Zwrot jest możliwy jedynie 
w przypadku: 
a) Zaproponowania innej osoby na swoje miejsce, 
b) Potwierdzenie udziału przez dokonanie wpłaty przez osobę z listy rezerwowej.  

7. Ewidencja obecności odbywa się poprzez sprawdzenie przez instruktora listy obecności.  
8. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP oraz poleceń 

instruktora/uprawnionego pracownika Domu Kultury Zacisze.  
9. Jeśli nie chcecie Państwo, aby Wasze dziecko samo wychodziło z budynku Domu Kultury Zacisze zgłoście to w 

kasie DK Zacisze. Uczestnicy, wobec których nie zostało dokonane ww. zgłoszenie będą mogli samodzielnie 
opuścić budynek DK Zacisze o dowolnej porze. 

10. Rodzice nie wchodzą do sal zajęć w trakcie prowadzonych zajęć.  
11. DK Zacisze zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem uczestników, 

zarejestrowanych podczas  warsztatów i pokazu finałowego dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych 
oraz umieszczenie na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl, na stronie Facebook oraz YouTube, zgodnie z 
art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – D.U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631; ze zmianami). 

12. Istnieje możliwość zamówienia obiadów w Zacisze Cafe. Zamówienie posiłków może być 

osobiste/telefoniczne/mailowe z jednodniowym wyprzedzeniem, natomiast deklaracje dotyczące obiadów 

poniedziałkowych: pierwszy poniedziałek do środy 14.08 do godz. 19.00, drugi poniedziałek do piątku 23.08 do 

godz. 19.00. Istnieje również możliwość kupienia dań, które są w stałej ofercie Zacisze Cafe: zapiekanka, hot-dog, 

tortilla. 
13. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor DK Zacisze. 
 
 

Koordynatorem „Lata w mieście” jest Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska 
k.tumilowicz@zacisze.waw.pl 

 
 

Bożenna Dydek 
 

Dyrektor Domu Kultury „Zacisze” 
 

 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
• Administratorem danych osobowych uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego jest Dyrektor Domu Kultury Zacisze w 

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 
• Pragniemy poinformować, że Dyrektor DK Zacisze, wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. 

inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod-mm@tbdsiedlce.pl lub 
przesyłając korespondencję na adres: Dom Kultury Zacisze, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa z dopiskiem: „Inspektor 
ochrony danych osobowych".  

• Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz z korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

• Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych.  

• Rodzic/opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie.  

• Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.  
• Otrzymane dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania zgody, a w przypadku gdy podstawą 

przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.  
• Dane osobowe uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

instruktorom prowadzących warsztaty „Karuzela Teatralna”, podmiotom świadczących usługi nowych technologii, na 
życzenie dyrekcji Teatru Rampa. 

• Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  
• Przysługuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uzna, że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych.  

• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
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