
 
 

 
 

 

REGULAMIN PROJEKTU „GOTOWAnaKULTURA” 
 
 

I. ORGANIZATOR 

 Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa 

 Koordynator projektu: Katarzyna Anuszewska, wspolpraca@zacisze.waw.pl, tel. 22 679 84 69, wew 4 
 
II. PARTNER 

 Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa 
 

III. DOFINANSOWANIE 

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

  
IV. CELE PROJEKTU 

 Aktywizacja kulturalna i kulinarna;  

 Rozbudzenie pasji i chęci dalszego rozwoju w szczególności do samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;  

 Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu savoir vivre; 

 Obudzenie wyobraźni artystycznej i rozwijanie umiejętności plastycznych wśród młodzieży.  

V. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 Warsztaty kulinarne będą realizowane w sześciu grupach (dwie grupy młodzieży w wieku 11+, dwie grupy dla dorosłych, 
dwie grupy dla seniorów). 

 Maksymalna liczba uczestników w grupie dla osób dorosłych i seniorów to 10 osób. 

 Szczegółowa informacja na temat godzin zajęć oraz ich rodzajów znajdą się na stronie DK Zacisze. 

 Aby wziąć udział w projekcie należy uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej DK Zacisze lub 
zgłosić się telefonicznie w wyznaczonych dla danych grup wiekowych terminach. Osoby zakwalifikowane do udziału w 
projekcie zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się drogą mailową. 

 Warsztaty będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci przy ul. Szwedzkiej 6 lok. 82 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.  

 Instruktorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego doboru tematu - menu.  

 W zajęciach Organizatora nie mogą brać udziału osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 
odurzających.  

 Osoby biorące udział w zajęciach Organizatora zobowiązane są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad 
współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do innych osób, w szczególności obowiązuje 
zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.  
 

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

 Zachowywanie czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny, w tym:  

- mycie rąk przed, w trakcie i po warsztacie,  

- mycie produktów spożywczych,  

- utrzymywanie stanowiska pracy w czystości.  

 Uczestnik warsztatów jest zobowiązany zabrać na warsztaty swój fartuch.  

 Zapoznanie się z instrukcjami użytkowania sprzętu (po uzyskaniu informacji od instruktora) przed przystąpieniem do jego 

używania.  

 Zachowanie należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Partnera oraz odkładanie używanego 

sprzętu na miejsce dla niego przeznaczone.  

 Organizator informuje i przypomina, że w procesie przygotowania potraw wykorzystywane są produkty mogące 

wywoływać reakcje alergiczne. Każdy uczestnik warsztatów znając stan swojego zdrowia, wyrażając zgodę na 

uczestnictwo w warsztatach zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę i poinformować instruktora i Organizatora o 

posiadanych alergiach i nietolerancjach lub chorobach przy zapisie na zajęcia. W przypadku wątpliwości co do składników 

przygotowywanych potraw należy skonsultować się z instruktorem prowadzącym warsztat.  

 Organizator zastrzega, że znajdujący się w ofercie warsztatów opis nie zawiera szczegółowej listy składników.  



 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do składu przygotowywanych potraw, o ile nie zmienia to 

charakteru warsztatu ani jego zakresu.  

 Uczestnik nie może podczas warsztatu korzystać z przyniesionych przez siebie produktów spożywczych lub napojów, 

chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.  

 Organizator i Partner warsztatu zapewniają bezpłatny udział w zajęciach grupowych z prowadzącym/prowadzącymi, 

wszystkie niezbędne artykuły spożywcze, korzystanie ze wszystkich niezbędnych sprzętów kuchennych w zakresie 

ustalonym dla danej grupy wiekowej.  

 W przypadku gdy uczestnik nie może przyjść na warsztaty w zadeklarowanym terminie zajęć jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować Organizatora drogą mailową na adres wspolpraca@zacisze.waw.pl.  

VII. 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, pracownika 

Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. 
• Za szkody materialne spowodowane w siedzibie Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci wynikające z niewłaściwego 

zachowania odpowiada Uczestnik/Opiekun. 
• Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia po sobie porządku po warsztatach.  
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscu odbywania się warsztatów. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, 

instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu szkoły lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi 

zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podczas warsztatu urządzeń elektronicznych należących do 

uczestników.  

 
VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• Wysłanie formularza zgłoszeniowego/zgłoszenie telefoniczny jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Projektu i 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Projektu dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji Projektu. 

• Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP. 
• W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciwpożarowej, kosztami związanymi z ww. zdarzeniami 

zostanie obciążony uczestnik.  
• DK Zacisze zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych 

podczas  warsztatów 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. 
  
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

• Administratorem danych osobowych uczestnika 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.  

• Uczestnik 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.  
• Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: instruktorom prowadzących 

warsztaty „GOTOWAnaKULTURA”, podmiotom świadczących usługi nowych technologii, na życzenie pracowników 
Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. 

• Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  
• Przysługuje uczestnikoprawo 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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