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REGULAMIN PROJEKTU „TEATRALNA KARUZELA”  

 
I. ORGANIZATOR 

• Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa 
• Koordynator projektu: Magdalena Turska wspolpraca@zacisze.waw.pl, tel. 22 679 84 69, wew 4 

 
II. PARTNERZY 

• Teatr Rampa, ul. Kołowa 20, 03-536 Warszawa 
 

III. DOFINANSOWANIE 
• Projekt jest realizowany ze środków programu Funduszu Animacji Kultury WPEK, w ramach zadania III - projekty 

rewitalizacyjne. 
 
IV. CELE PROJEKTU 

• Wspomaganie rozwoju kulturalnego dzieci w wieku szkolnym poprzez stwarzanie warunków sprzyjających edukacji 
pozaformalnej. 

• Zapewnienie młodemu pokoleniu lepszych szans edukacyjnych poprzez rozbudzanie ich ciekawości, aktywności i 
samodzielności. 

• Stworzenie dzieciakom i młodzieży możliwości pracy z profesjonalistami z Teatru Rampa, podczas której poznają warsztat 
teatralny i wokalny.  

• Zorganizowanie ciekawej oferty wakacyjnej w mieście.  
• Przygotowanie profesjonalnego spektaklu na scenie Teatru Rampa dla publiczności.  
• Budowanie więzi między placówkami kultury a lokalną społecznością. 

 
V. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 Warsztaty musicalowe (teatralno-wokalne) będą realizowane w jednej grupie.  

 Maksymalna liczba uczestników w grupie to 31 osób. 

 Do projektu mogą zgłaszać się dzieci i młodzież od 11 roku życia.  

 Rodzic/prawny opiekun decyduje się w imieniu uczestnika na udział w projekcie i jednocześnie deklaruje swoją obecność 
na spotkaniu organizacyjnym oraz obecność uczestnika na warsztatach i pokazie finałowym we wszystkich terminach 
zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.  

 Aby wziąć udział w projekcie należy do 11.06.19 uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej DK 
Zacisze. 

 Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona do 14.06.2019. 

 Warsztaty artystyczne będą odbywały się w Teatrze Rampa w wyznaczonych terminach. Uczestnicy zobowiązani są do 
przybycia na miejsce 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

 Instruktorzy prowadzący warsztaty mają prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w warsztatach w przypadku 
utrudniania pracy z grupą i stwarzania zagrożenia dla terminowej realizacji projektu.  

 Nieobecność na zajęciach może skutkować skreśleniem z listy uczestników.  

 Instruktorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego doboru repertuaru.  
 
VI. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL WARSZTATOWYCH 

• Korzystanie z wyposażenia sal odbywa się zgodnie z przeznaczeniem. 
• Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika DK Zacisze/Teatru. 
• Za szkody materialne spowodowane w Teatrze Rampa wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada 

uczestnik/rodzic/opiekun prawny. 
• Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia po sobie porządku po warsztatach oraz do zmiany obuwia na terenie Teatru 

Rampa. Rodzice uczestników proszeni są o niewchodzenie na do sali podczas warsztatów w Teatrze Rampa. 
 
VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 

 do 11 VI 2019 | Przyjmowanie zgłoszeń 

 do 14 VI 2019 | Ogłoszenie listy uczestników projektu na stronie Projektu 

 17 VI 2019 | Spotkanie organizacyjne w DK Zacisze dla rodziców/opiekunów prawnych uczestników projektu – godz. 

18.30 

 26 VIII 2019 | Pierwszy warsztat teatralny w Teatrze Rampa, godz. 10.00-15.00 



 27 VIII 2019 | Drugi warsztat teatralny w Teatrze Rampa, godz. 10.00-15.00 

 28 VIII 2019 | Trzeci warsztat teatralny w Teatrze Rampa, godz. 10.00-15.00 

 29 VIII 2019 | Czwarty warsztat teatralny w Teatrze Rampa, godz. 10.00-15.00 

 30 VIII 2019 | Piąty warsztat teatralny w Teatrze Rampa, godz. 10.00-15.00 

 31 VIII 2019 | Próba generalna w Teatrze Rampa, godz. 10.00-13.00 oraz pokaz finałowy o godz. 13.00 
 

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
• Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Projektu i wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Projektu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu. 
• Zgłoszenie wysyła rodzic/opiekun prawny i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Projektu.  
• Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻi BHP. 
• W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciwpożarowej, kosztami związanymi z ww. zdarzeniami 

zostanie obciążony rodzic/opiekun prawny.  
• 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). 

• Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor DK Zacisze. 
  
VIII. 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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