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REGULAMIN warsztatów artystycznych organizowanych
w ramach AKCJI „ZIMA W MIE CIE 2018”

przez MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE – ZAWODZIE” w KATOWICACH

Celem  warsztatów  artystycznych  organizowanych  w  ramach  Akcji  „Zima  w  mie cie  2018”
jest umo liwienie uczniom szkó  podstawowych niewyje aj cym podczas ferii zimowych
jak najpe niejszego kontaktu ze sztuk  i kultur  oraz zapewnienie bezpiecznych
i aktywnych zaj  warsztatowych.
Aby  móc  korzysta  z  powy szej  oferty,  nale y  zaakceptowa  i  spe ni  wymogi  niniejszego
regulaminu,  który  oparty  jest  na  podstawowych  zasadach  ycia  w  grupie
oraz wymaganiach Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w zakresie zapewnienia
bezpiecze stwa uczestników warsztatów artystycznych.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZ CE UCZESTNIKA WARSZTATÓW
(ZARÓWNO W OBIEKCIE, JAK I PODCZAS WYJ  ORAZ WYCIECZEK)

I. Uczestnik warsztatów artystycznych zobowi zuje si  do:
1. Przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Przestrzegania wszelkich innych regulaminów i zasad przedstawionych

przez Organizatora warsztatów, koordynatora lub instruktorów / opiekunów.
3. ywania zabawek, przedmiotów i sprz tów zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Dbania o zdrowie, bezpiecze stwo swoje i kolegów w miejscu odbywania si  warsztatów

i  podczas  wycieczek  oraz  wyj ,  przestrzegania  zasad  bezpiecze stwa,  a  w  razie
zauwa enia sytuacji zagro enia dla ycia i zdrowia – poinformowania opiekuna /
instruktora.

5. Informowania instruktora / opiekuna warsztatów o wszelkich nieprawid owo ciach
w zakresie nieprzestrzegania zasad i regulaminów.

6. Wykonywania niezw ocznie polece  instruktora / opiekuna oraz instruktorów
prowadz cych warsztaty.

7. Przestrzegania higieny osobistej i dbania o schludny wygl d.
8. Godnego reprezentowania Organizatora warsztatów, grzecznego zachowania si .
9. Respektowania zasad wspó ycia spo ecznego, szanowania kolegów, instruktorów,

innych pracowników MDK „Bogucice-Zawodzie“, samego siebie i przyrody.
10. Spo ywania posi ków i napojów jedynie w miejscach wyznaczonych do tego

przez instruktora / opiekuna zarówno podczas podró y, jak i na miejscu.
11. Sprz tania po sobie wszelkich nieporz dków i za miece .
12. Ostro nego poruszania si  po schodach oraz miejscach wskazanych

przez instruktora / opiekuna warsztatów.
13. Aktywnego uczestnictwa w warsztatach, imprezach i innych zaj ciach.
14. Korzystania z sal i urz dze  do zabawy oraz nauki jedynie za zgod

i w obecno ci instruktora / opiekuna.
15. Zg aszania ch ci oddalenia si  od grupy niezale nie od powodu.
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II. Uczestnikowi zabrania si :
1. Biegania  w  miejscach  do  tego  nieprzeznaczonych  (w  szczególno ci

na schodach i w toaletach) oraz g nego zachowywania si .
2. Samowolnego oddalania si  od grupy (bez zgody instruktora / opiekuna).
3. Wchodzenia na schody prowadz ce do re yserki, wchodzenia na scen , wchodzenia

do innych pomieszcze  ni  te, które zosta y wyznaczone
przez Organizatora warsztatów, koordynatora lub instruktorów / opiekunów.

4. Spo ywania chipsów i t ustych przek sek oraz nadmiernych ilo ci napojów gazowanych.
5. Samowolnego przemieszczania si  w pojazdach komunikacji miejskiej

lub autokarach (samowolnego wstawania z miejsca).
6. Przyjmowania jakichkolwiek leków bez wiedzy i nadzoru instruktora / opiekuna.
7. ywania jakichkolwiek róde  ognia.
8. Spo ywania alkoholu, palenia papierosów, ywania narkotyków

lub jakichkolwiek innych rodków odurzaj cych.
9. Posiadania napojów lub po ywienia w szklanych i nieodpornych

na uszkodzenia pojemnikach i butelkach.
10. Psucia, za miecania i dewastacji pomieszcze , autokaru, sprz tów oraz przedmiotów.

§ 2
DODATKOWE ZASADY OBOWI ZUJ CE PODCZAS WYJ  I WYCIECZEK

I. Uczestnik warsztatów artystycznych zobowi zuje si  do:
1. Przestrzegania zasad bezpiecze stwa podczas wycieczek i wyj ,

w szczególno ci: poruszania si  w zarz dzonym szyku, nie zatrzymywania si
w miejscach o ograniczonej widoczno ci, nie oddalania si  od grupy, wchodzenia
i wychodzenia z autokaru lub innego rodka lokomocji w porz dku wyznaczonym
przez  instruktora  /  opiekuna,  szczególnej  dba ci  o  swój  baga ,  plecak  podr czny
i odzie .

2. Noszenia czapek, szalików, r kawiczek itp. w zimowe dni oraz stosowania wszelkich
zalece  instruktora/opiekuna dotycz cych ochrony przed niegiem lub deszczem.

3. Nie oddalania si  od grupy bez zgody instruktora /opiekuna.

§ 3
OBOWI ZKI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO WZGL DEM UCZESTNIKA WARSZTATÓW

I.       Rodzic/opiekun prawny zobowi zuje si  do:
1. Zapewnienia opieki dzieciom w drodze na miejsce zbiórki oraz w drodze

do domu po zako czeniu warsztatów / wycieczek.
2. Punktualnego  przyprowadzenia  dziecka  i  zg oszenia  si  po  nie  (ze  wzgl dów

organizacyjnych  dzieci  b  przyjmowane  na  zaj cia  do  15  minut  od  czasu  ich
rozpocz cia).  W  sytuacji,  gdy  rodzic  /  opiekun  nie  b dzie  si  zg asza
po  dziecko  w  wyznaczonym  czasie,  dziecko  mo e  zosta  nie  przyj te  na  nast pne
zaj cia.

3. Zg oszenia Organizatorowi faktu, i  inna osoba odbiera  b dzie dziecko
po zako czeniu warsztatów.

4. Zg oszenia Organizatorowi na pi mie, e dziecko mo e samodzielnie przychodzi
i wraca  z warsztatów.

5. Zaopatrzenia osoby odbieraj cej dziecko w zast pstwie w stosowne upowa nienie
zawieraj ce dane osoby odbieraj cej – imi , nazwisko, adres zamieszkania, numer
dowodu osobistego – osoba taka ma obowi zek wylegitymowania si  dowodem
osobistym oraz w/w upowa nieniem w celu odebrania dziecka.

6. Przestrzegania zapisów zasad uj tych w regulaminie.
7. Rozs dnego zaopatrzenia dziecko w niezb dny ekwipunek zgodnie

z  zasadami  obowi zuj cymi  na  warsztatach  oraz  w  odzie  zgodnie  z  pogod
(np. deszcz,  nieg).
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8. Skrupulatnego wype niania i podpisania oraz terminowego dostarczenia Organizatorowi
wiadcze  (i w razie potrzeby innych dokumentów) przedstawionych

przez Organizatora warsztatów.
9. Wniesienia op aty za uczestnictwo w wycieczkach w terminie i formie wskazanej

przez Organizatora.
10. Przekazania instruktorowi /opiekunowi wszelkich przyjmowanych przez dziecko leków

w oznakowanym pojemniku lub zamkni tym woreczku wraz z dok adn  informacj ,
co do dawek i godzin, w jakich dziecko powinno przyjmowa  przekazane leki.

11. Podania dziecku cierpi cemu na chorob  lokomocyjn  odpowiedniego leku
przed wyjazdem na wycieczk  i poinformowania instruktora / opiekuna
o chorobie dziecka i podaniu leku.

II. Rodzic / opiekun prawny jest odpowiedzialny za:
1. Wszelkie szkody wyrz dzone przez dzieci.
2. Bezpiecze stwo dzieci do momentu rozpocz cia warsztatów oraz od chwili odebrania

dziecka po zako czeniu warsztatów.

§ 4
SANKCJE

I. Nieprzestrzeganie regulaminu, polece  i wskaza  opiekuna / instruktora warsztatów
oraz podejmowanie dzia  mog cych zagra  zdrowiu lub yciu w asnemu lub innych
spowoduje nast puj ce konsekwencje:
1. upomnienie,
2. powiadomienie rodzica / prawnego opiekuna o z ym zachowaniu i w razie braku

poprawnego zachowania dziecka na nast pnych zaj ciach niedopuszczenie do udzia u
w zaj ciach. Po powiadomieniu  rodzica / prawnego opiekuna ten jest zobowi zany
odebra  dziecko w trybie natychmiastowym.

§ 5
UWAGI KO COWE

1. INSTRUKTORZY / OPIEKUNOWIE WARSZTATÓW PONOSZ  ODPOWIEDZIALNO
ZA BEZPIECZE STWO DZIECI OD MOMENTU ROZPOCZ CIA ZAJ  DO CHWILI ODEBRANIA
DZIECKA PRZEZ RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW PO ZAKO CZENIU WARSZTATÓW –
w godzinach wyznaczonych harmonogramem zaj .

2. Organizator oraz instruktorzy / opiekunowie warsztatów posiadaj  ubezpieczenie OC.

3. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO CI ZA UTRAT  LUB ZNISZCZENIE: ODZIE Y,
PIENI DZY ORAZ JAKIEGOKOLWIEK SPRZ TU OSOBISTEGO, W TYM: TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH, APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH, ODTWARZACZY MULTIMEDIALNYCH,
GIER ELEKTRONICZNYCH I INNYCH CENNYCH PRZEDMIOTÓW, ZABRANYCH
PRZEZ UCZESTNIKA WARSZTATÓW NA ZAJ CIA B  WYJ CIA I WYCIECZKI.

4. Zmiany w regulaminie b  podawane do wiadomo ci i akceptacji w formie pisemnej.

………………………………………………………………………………
 (Podpis rodziców / prawnych opiekunów)

...……………………………….……………………………………………
      (Podpis uczestnika)
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Za cznik nr 1
do Regulaminu warsztatów artystycznych
w ramach Akcji „Zima w mie cie 2018”

WIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
(Warsztaty artystyczne w ramach Akcji „Zima w mie cie 2018” w Dziale „Bogucice”)

wiadczam, e moje dziecko ……………………………………..……………………..…………………….…………
(imi  nazwisko dziecka)

urodzone ………………………………………….. , ………………………………………………………………
            (data urodzenia)     (PESEL)

zamieszka e …………………………………………………..……………………………………………………..............................,

mo e uczestniczy  w warsztatach artystycznych, wycieczkach, wyj ciach i zaj ciach
stacjonarnych  (wg  harmonogramu)  organizowanych  przez  Miejski  Dom  Kultury  „Bogucice  –
Zawodzie”  w  ramach  Akcji  „Zima  w  mie cie  2018”  w Dziale „Bogucice” MDK „Bogucice –
Zawodzie” przy ul. Markiefki 44a.
Jednocze nie przyjmuj  do wiadomo ci, e zaj cia odbywa  si  b w godz. 10:00 – 14:00
(z  wyj tkiem wycieczek,  których  godziny  zostan  podane w harmonogramie) w poniedzia ki,
rody i pi tki. MDK „Bogucice-Zawodzie” nie zapewnia opieki poza w/w godzinami.

Stan  zdrowia  dziecka  (np.  choroba  lokomocyjna,  uczulenia,   artyku y  spo ywcze,
których nie mo e je  itp.): …………………….……………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr ubezpieczenia (szkolne lub inne): ……………………………………………………………………………………

Nr kontaktowy do rodzica / opiekuna prawnego: …………………………………………………………….

UWAGA!
Prosimy o przynoszenie drugiego niadania, legitymacji szkolnej (ew. karty KUP), wygodnej
odzie y. W CZASIE FERII NA TERENIE MDK OBOWI ZUJE ZMIENNE OBUWIE!

Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” nie bierze odpowiedzialno ci za ewentualne
dolegliwo ci zdrowotne po zjedzeniu drugiego niadania przyniesionego z domu,
ani za telefony komórkowe i inny kosztowny sprz t elektroniczny oraz kwoty pieni ne –
prosimy, aby zaopatrywa  dzieci tylko w takie kwoty, jakich wymagaj  op aty za wycieczki
i inne p atne przedsi wzi cia – wg informacji podawanych na bie co przez instruktorów
lub dokonywa  p atno ci osobi cie.

JEDNOCZE NIE O WIADCZAM, E (w ciwy wariant prosz  zakre li  kó kiem):
1) moje dziecko mo e samodzielnie wraca  do domu po zako czonych zaj ciach.
2) moje dziecko po zako czonych zaj ciach odbiera  b dzie:

.……………………………………………………………………………………..…………………….…….., legitymuj cy/a si
           (imi  i nazwisko)

Dowodem Osobistym Seria ………………………….…. Numer ………………………….………………………… .

Imi  i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego: …………………………..…………………………..………….

Katowice, dn. …………………….……………         ……………………………………………………..………….
 (czytelny podpis)

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


6

Za cznik nr 2
do Regulaminu warsztatów artystycznych
w ramach Akcji „Zima w mie cie 2018”

WIADCZENIA

WIADCZENIE O WYRA ENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
W zwi zku z uczestnictwem w sekcji organizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”

wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych / danych mojego dziecka / podopiecznego.
wiadczam, i  przyjmuj  do wiadomo ci, e:

1) moje dane osobowe / dane mojego dziecka / podopiecznego b  przetwarzane wy cznie w celu
bie cej dzia alno ci sekcji, w której uczestniczy, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczo ci,

2) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
mo liwo ci udzia u w sekcji MDK,

3) mam prawo dost pu do tre ci moich danych osobowych / danych mojego dziecka / podopiecznego
oraz ich poprawiania.

KLAUZULA DOTYCZ CA OBOWI ZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie z  artyku em 13 i  14  pkt  1  Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia

27  kwietnia  2016  r.   z  pó .  zm.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  zwi zku  z  przetwarzaniem  Danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych o wiadczam, i  przyjmuj  do wiadomo ci, e:

Administratorem podanych przez Pani /Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-
Zawodzie” z siedzib  w Katowicach (40-213) przy ul. Markiefki 44a,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b  wy cznie w celu realizacji umowy, oraz spe nienia
obowi zku wynikaj cego z przepisów prawa,
Pani /Pana dane osobowe nie b  udost pniane innym podmiotom, chyba e uprawnionym
na mocy przepisów prawa,
 Na  mocy  artyku u  7  pkt  3.  Rozporz dzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
27 kwietnia 2016 r. z pó . zm. posiada Pan/Pani Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
przys uguje Pani/Panu Prawo do kontroli przetwarzania danych, (sprostowania, usuni cia,
ograniczenia)

podanie swoich danych Miejskiemu Domowi Kultury „Bogucice-Zawodzie” jest dobrowolne.

WIADCZENIE O WYRA ENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:
Wyra am zgod  na nieodp atne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego w publikacjach,
w prasie oraz w Internecie, jak równie  w przygotowanych przez MDK „Bogucice – Zawodzie”  akcjach
i materia ach promocyjnych i / lub reklamach wy cznie na potrzeby realizacji warsztatów artystycznych
w ramach Akcji „Zima w mie cie 2018”, w których uczestniczy  moje dziecko zgodnie z ustaw  z dn. 4.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pó n. zm.):
1) udzielam zgody na korzystanie z wizerunku mojego dziecka / podopiecznego wy cznie do celów

niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w ka dej formie i z u yciem wszelkich rodków
technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, bez konieczno ci wyp aty wynagrodzenia z tego
tytu u, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego formularza, polach eksploatacji.

2) Wyra enie zgody jest jednoznaczne z tym, e fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
poszczególnych dzia  mog  zosta  umieszczone na stronie internetowej MDK, portalach
spo eczno ciowych, wykorzystane w materia ach promocyjnych, publikacjach, spotach i nagraniach
oraz zostan  udost pnione Urz dowi Miasta Katowice, jak wy ej.

3) Rozpowszechnianie, o którym mowa w pkt 2, ust. 1 nast powa  b dzie bez ogranicze  terytorialnych,
bezterminowo, wy cznie do celów niekomercyjnych, s cych promocji warsztatów artystycznych
w ramach Akcji „Zima w mie cie 2018”.

WIADCZENIE O WYRA ENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE DZIE A / UTWORU:
Upowa niam  MDK  „Bogucice  –  Zawodzie”  do  nieodp atnego  wykorzystania  utworu  /  dzie a  powsta ego
w zwi zku z uczestnictwem w warsztatach artystycznych w ramach Akcji „Zima w mie cie 2018”  wy cznie
do celów niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w ka dej formie i z u yciem wszelkich rodków
technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, portalach spo eczno ciowych, bez konieczno ci wyp aty
wynagrodzenia z tego tytu u, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego formularza, polach
eksploatacji.

………………………………………………………………………………………………………………..
      (podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego)
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