
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR.403.23.2020.KT 

REGULAMIN WARSZTATÓW 
W RAMACH CYKLU „SOBOTA DLA MAŁYCH I DUŻYCH” 

 

§1. Zasady uczestnictwa w warsztatach 
1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach.  
2. W zajęciach udział biorą osoby zapisane na listę.  
3. Zapis musi być  potwierdzony dokonaniem wpłaty.  
4. Zapisy prowadzimy do wyczerpania miejsc. Liczba uczestników jest ograniczona i określona dla każdych warsztatów. 
5. Odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika warsztatów instruktor ponosi tylko w czasie trwania zajęć.  
6. Zasady bezpieczeństwa na terenie DK Zacisze w trakcie epidemii COVID-19 określa Regulamin zachowania 
bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury Zacisze dostępny na stronie www.zacisze.waw.pl oraz w 
budynku DK Zacisze.  
7. Na terenie DK Zacisze mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć. Dla rodziców zostanie przygotowane miejsce 
oczekiwania na zewnątrz budynku.  
8. Każda osoba wchodząca do budynku DK Zacisze zostanie poddana pomiarowi temperatury.  
9. Wymagane jest osłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.  
 

§2 Zasady korzystania z pracowni i sal zajęciowych:  
1. Korzystanie z wyposażenia sal i pracowni odbywa się zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi na czas 
epidemii COVID-19.   
2. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika DK Zacisze.  
3. Za szkody materialne spowodowane w DK Zacisze wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada 
Uczestnik/Opiekun. 
 

§3 Płatności 
1. Opłaty za zajęcia pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.  
2. Preferowana forma płatności przelewem na rachunek bankowy 70 1240 1082 1111 0010 0373 7016 (na przelew 
czekamy do 3 dni roboczych lub potwierdzenie wykonania przelewu przysłane mailem na adres 
sekretariat@zacisze.waw.pl) lub kartą w godzinach pracy kasy DK Zacisze (pn-pt 9.00-17.00).  
3. Nieobecność na zajęciach nie powoduje zwrotu opłaty.   
4. Rezygnacja z warsztatów nie powoduje zwrotu opłaty.  
5. W przypadku choroby lub niedyspozycji Uczestnik/Opiekun może wyznaczyć innego uczestnika w zastępstwie na 
warsztaty. Informacje o zmianie należy przekazać pracownikowi w kasie DK Zacisze najpóźniej w dniu warsztatów z 
podaniem danych osobowych niezbędnych do ewentualnego kontaktu w przypadku konieczności uruchomienia 
procedury postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem. 
 

§4 Przetwarzanie danych 
1. Organizator utrwala przebieg warsztatów  dla celów dokumentacji oraz promocji.  
2. Biorąc udział w warsztatach  wyrażają Państwo zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika/Opiekuna w formie fotograficznej i filmowej przez DK Zacisze zgodnie  
z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia  4.02.1994. Zgoda dotyczy rozpowszechnianie 
przez DK Zacisze wizerunku Uczestnika/Opiekuna w formie fotografii i materiału filmowego bez ograniczeń czasowych 
za pośrednictwem dowolnego medium dla celów związanych z promocją działalności DK Zacisze.  
3. Uczestnik/Opiekun  zapisany na warsztaty pozostawia swoje dane kontaktowe w tym adres mailowy i numer 
telefonu, aby umożliwić kontakt do siebie w sprawie warsztatów. Podanie DK Zacisze danych osobowych jest 
dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy dotyczącej udziału w zajęciach. Dane osobowe Uczestnika/Opiekuna 
będą przetwarzane w celu: udziału w warsztatach, rozliczeń oraz archiwalnym. Administratorem danych osobowych 
jest Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Blokowej 1, zwany dalej 
DK Zacisze. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO dostępny jest na 
stronie internetowej www.zacisze.waw.pl/pl/o-nas/rodo. 
 
 

http://www.zacisze.waw.pl/pl/o-nas/rodo

