
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WAKACYJNYCH WARSZTATACH DLA DZIECI ORAZ 
LETNIM KINIE ZEFIREK W RAMACH CYKLU WYDARZEŃ „PRZYBIJ PIĄTEK!” 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH 
 

§1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem warsztatów dla dzieci i seansów filmowych jest Dom Kultury w Rybniku-

Boguszowicach z siedzibą przy Pl. Pokoju 1 w Rybniku.  

2. Warsztaty odbywają się w piątki w godzinach 10:00 – 12:00 w lipcu (tj. 1.07, 8.07, 15.07, 22.07. 
2022 roku) oraz w sierpniu (tj. 5.08, 12.08, 19.08, 26.08.2022 roku). W podanych godzinach 
uczestnicy przebywają pod opieką Organizatora. Warsztaty przeprowadzone są wewnątrz 
budynku domu kultury, a także na zewnątrz (skwer przed budynkiem lub okoliczny park). 

3. Seanse filmowe tj. „letnie kino Zefirek” odbywają się w piątki w sali widowiskowej DK w 
godzinach 12:00 – ok. 13:30 (w zależności od długości filmu) w lipcu (tj. 1.07, 8.07, 15.07, 22.07. 
2022 roku) oraz w sierpniu (tj. 5.08, 12.08, 19.08, 26.08.2022 roku). W podanych godzinach 
uczestnicy przebywają pod opieką Organizatora.  

4. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w przedziale wiekowym 3-7 lat (wymagana opieka 
opiekuna) oraz dzieci w przedziale 8-12 lat. Uczestnikami seansów filmowych mogą być wszyscy 
zainteresowani bez względu na wiek, również osoby, które nie brały udziału w warsztatach. 

5. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona (max. 20 osób). O przyjęciu uczestnika na 
warsztaty decyduje kolejność zapisów na listę uczestników. W razie nieobecności uczestnika  
w danym dniu, prosimy o takową informacje. Seanse filmowe odbywają się bez ograniczeń,  
do momentu zajęcia wszystkich wolnych miejsc na sali widowiskowej (186 miejsc). 

6. Opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki, 
gdzie odbywają się warsztaty/seanse filmowe i z powrotem. W przypadku powrotu dziecka  
do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek przedstawienia Organizatorowi 
stosownego oświadczenia na tę okoliczność - dotyczy to dzieci, które ukończyły min. 7 rok życia. 
Organizator ma prawo nie wyrazić zgody na samodzielny powrót dziecka mimo przedłożonego 
dokumentu, jeżeli dziecko zachowuje się w sposób wzbudzający obawy o jego życie, bądź zdrowie. 
Po zakończonych warsztatach oraz seansie filmowym, dzieci odbierane są przez opiekunów,  
za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do domu, o którym mowa wyżej. 

7. Organizator może nie przyjąć dziecka na warsztaty, które zostanie przyprowadzone  
po godz. 10:00, jeżeli nie zostało to zgłoszone wcześniej. Ze względu ograniczoną liczbę 
uczestników warsztatów, Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia dzieci z poza listy 
zapisanych uczestników jeśli utworzona grupa jest niepełna.  

8. Organizator nie przewiduje wyżywienia dla uczestników. 

9. Każde dziecko powinno być ubrane stosownie do warunków pogodowych oraz tak, by ubiór 
umożliwiał swobodną zabawę i udział w warsztatach. Za uszkodzenia ubioru Organizator  
nie ponosi odpowiedzialności.  

10. Zgłoszenia odbywają się tylko w wyznaczonym przez Organizatora terminie poprzez wypełnienie 
Formularza Google, a w nim zaznaczenie terminów udziału, wieku uczestnika, wpisanie imienia  
i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail oraz wyrażenie odpowiednich zgód – „Zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych”, „Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku”, a także  
oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji „Regulaminu uczestnictwa w warsztatach i seansach 
filmowych dla dzieci „Przybij PIĄTEK! – wakacyjnie z domem kultury organizowanych przez  
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach”. 



11. Za uczestnictwo w warsztatach i seansach filmowych Organizator nie pobiera opłat. 
 

12.  Uczestnicy mają obowiązek:   
• stosowania się do poleceń instruktorów i animatorów prowadzących zajęcia w ramach 

warsztatów,  
• zachowania ciszy, porządku i kultury osobistej w czasie seansu filmowego, 
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub 

zdrowia uczestnika warsztatów/seansów lub osoby trzeciej poinformowania instruktora 
prowadzącego warsztaty, obsługę techniczną lub koordynatora,  

• zachowania higieny osobistej i czystości w swoim otoczeniu,  
• szanowania mienia, pomocy dydaktycznych należących do Organizatora,  
• przestrzegania zasad ruchu drogowego podczas przemieszczania się uczestników poza 

siedzibę Organizatora.  

 
13. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić instruktorowi oraz Organizatorowi wszystkie 

choroby, informację nt. opinii/orzeczeń dot. niepełnosprawności dziecka, alergii itp., w celu 
zapewnienia dziecku jak największego bezpieczeństwa. 

14. Za wszelkie szkody wyrządzone podczas warsztatów/seansów filmowych przez uczestnika innym 
uczestnikom, Organizatorowi oraz osobom trzecim odpowiedzialnymi są wyłącznie jego 
opiekunowie prawni.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego harmonogramu, o czym opiekunowie 
uczestnika warsztatów/seansów filmowych zostaną poinformowani.  

16. Warunkiem przyjęcia uczestnika oprócz wymogów formalnych (wiek, zgłoszenie itd.) jest także 
samodzielność uczestnika tzn. zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne oraz potrafi korzystać z toalety. 
Ze względu na charakter placówki oraz kadrę Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia 
uczestnika na warsztaty jeżeli nie spełnia on wyznaczonych kryteriów. 

17. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, instruktorów i animatorów prowadzących zajęcia 
w ramach warsztatów.  

18. Samowolne oddalenie się uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, niezdyscyplinowanie, 
niewykonywanie poleceń instruktorów zajęć i obsługi technicznej, nieprzestrzeganie niniejszego 
Regulaminu będzie podstawą do natychmiastowego wykluczenia uczestnika z udziału  
w warsztatach/seansach filmowych.  

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zagubione przez uczestników na 
warsztatach/seansie filmowym oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników,  
a dokonanych przez innych uczestników. Zaleca się nieprzynoszenie cennych urządzeń,  
np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. 

 
 

§2. 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu prawach 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach,  
Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik. Dom Kultury wyznaczył inspektora ochrony danych,  
z którym można się skontaktować listownie, pod adresem: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, 
Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@dkboguszowice.pl  
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

mailto:kontakt@dkboguszowice.pl


2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych, w tym realizacji działań projektowych, 
materiałach służących popularyzacji działań edukacyjnych, prowadzących przez Dom Kultury,  
na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie wizerunku, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO. Udostępnienie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich brak może skutkować 
niemożliwością uczestnictwa w warsztatach. 

3. Dane osobowe mogą zostać udostępniane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu  
i służbom porządkowym. 

4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi 
prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech. 

5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz 
otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia (w określonych prawem 
przypadkach), ograniczenia przetwarzania (w określonych prawem przypadkach), a także prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,  
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, jednak przez okres nie 
dłuższy niż 10 lat. 


