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REGULAMIN PROJEKTU „DZIECIAKI NIE PŁACĄ – WARSZTATY Z ARTYSTAMI”  

 

1. „Dzieciaki nie płacą” to projekt mający na celu rozwój kulturalny dzieci i młodzieży przez warsztaty z artystami. 

2. Udział w warsztatach jest nieodpłatny, projekt jest finansowany z Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy na rok 2020.  

3. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa, spełniające kryteria wieku, zamieszkujące na terenie 
m.st. Warszawy, których rodzice/opiekunowie akceptują postanowienia niemniejszego regulaminu.  
 
4. Dziesięć warsztatów odbędzie się na terenie Domu Kultury Zacisze w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy od marca do grudnia 

2020 roku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.  

5. Zapisy na wydarzenia odbywają się poprzez internetowy system strefy zajęć DK Zacisze. 

6. Rekrutacja odbywa się nie później niż tydzień przed planowanym wydarzeniem. 

7. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie kryteriów dotyczących konkretnego warsztatu. Osoby zapisane powyżej 

limitu miejsc przechodzą na listę rezerwową i wchodzą na wydarzenie, jeśli zwolni się miejsce. 

8. Informacja o warsztatach w ramach projektu dostępna jest na stronie internetowej  www.zacisze.waw.pl, w materiałach 

informacyjnych (ulotkach, plakatach itd.) oraz udzielana telefonicznie i osobiście przez pracowników DK „Zacisze”. 

9. Uczestnicy biorą udział w warsztatach bez rodziców/opiekunów. 

10. Odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika osoba prowadząca zajęcia ponosi tylko w czasie trwania warsztatów. 
 
11. Przed każdym warsztatem sprawdzana jest lista obecności. 

12. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom prowadzącego warsztaty i organizatorA. W 

przypadku zakłócania przez Uczestnika lub stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób lub grożących 

uszkodzeniem sprzętu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyproszenia uczestnika z warsztatów. 

13. Warsztaty mogą być odwołane w przypadku choroby lub usprawiedliwionej nieobecności osoby prowadzącej zajęcia oraz z 
powodu zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej. O odwołaniu warsztatów Uczestnicy/opiekunowie będą informowani 
telefonicznie, e-mailem, SMS-em lub osobiście. DK „Zacisze” zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa. 
 
14. Korzystanie z wyposażenia sal i pracowni odbywa się zgodnie z przeznaczeniem. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas 

obecności instruktora lub upoważnionego pracownika DK „Zacisze”. Za szkody materialne spowodowane w DK „Zacisze” 

wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada rodzic/opiekun. 

15. Wszystkich Uczestników/opiekunów obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP. W przypadku 

nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciwpożarowej, kosztami związanymi z ww. zdarzeniami zostanie obciążony 

sprawca. Za osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie. 

16. Wraz z dokonaniem zgłoszenia do udziału w warsztatach zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji. 

17. Zapisanie i udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywania nagrań video i zdjęć z 

wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych podczas wydarzenia dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych oraz 

umieszczenie na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl, na stronie Facebook oraz YouTube oraz na potrzeby sprawozdawcze, 

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). 

18. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor DK „Zacisze”. 

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach uczestnicy 

projektu będą informowani za pośrednictwem strony internetowej. 

http://www.zacisze.waw.pl/


 

Klauzula informacyjna RODO 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 
2. 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 
pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Dom  Kultury „Zacisze” , ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa z dopiskiem: 
„Inspektor ochrony danych osobowych".  

3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich 
danych osobowych oraz z korzystaniem przez Ciebie z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Podanie danych jest dobrowolne 
acz niezbędne do udziału w wydarzeniach.  

5. Masz 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.  

6. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a w przypadku gdy 
podstawą przetwarzania danych na podstawie innych przepisów prawa, do czasu ustania obowiązków prawnych 
nałożonych na Administratora.  

7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: instruktorom prowadzących 
poszczególne warsztaty w DK „Zacisze”, podmiotom świadczących usługi nowych technologii, pomiotom świadczących 
usługi prawne i windykacyjne dla DK „Zacisze”, podmiotom odpowiedzialnym za realizację budżetu partycypacyjnego 
m.st. Warszawy. 

8. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  
9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie 

Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
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