REGULAMIN
warsztatów florystycznych w dniu 28.05.2022 r.
1. Warsztaty florystyczne to zajęcia podczas których uczestnicy mogą rozwinąć swoje zdolności
artystyczne. Warsztaty te ponadto stwarzają warunki do odkrycia własnego twórczego potencjału.
2. Warsztaty florystyczne organizowane są przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich przy ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie.
3. Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy
ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie.
4. Warsztaty odbędą się 28 maja 2022 r. w godzinach 14:00 – 16:00.
5. Warsztaty skierowane są dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży od 10 roku życia pod warunkiem
udziału rodzica/opiekuna prawnego.
6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zaleceń GIS, Ministerstwa Rozwoju
i MKDNiS w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych podczas trwania stanu zagrożenia
epidemicznego wirusa SARS-CoV-2.
7. W wydarzeniu mogą brać udział tylko osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych
wskazujących na infekcję.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia a w uzasadnionym przypadku do
jego odwołania lub przerwania, w przypadku:
• wystąpienia okoliczności siły wyższej bądź zaistnienia sytuacji losowych i wyjątkowych
będących poza kontrolą Organizatora;
• wystąpienia nowych okoliczności, związanych z ogłoszonym i trwającym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, które to
okoliczności uniemożliwią lub znacznie utrudnią realizację wydarzenia.
9. Udział w warsztatach florystycznych jest płatny. Koszt udziału to 40,00 zł od osoby. Płatność
powinna być uiszczona najpóźniej do siedmiu dni przed rozpoczęciem warsztatów.
10. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach florystycznych jest złożenie przez uczestnika podpisanej
Zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku (Załącznik nr 1).
11. Udział w warsztatach oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatora. Regulamin
obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia, pracowników PCK i osoby prowadzące. Podczas
warsztatów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania
zgodnie ze wskazówkami osób prowadzących.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku.
13. Za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów na terenie PCK odpowiada on sam bądź rodzice
lub prawni opiekunowie.
14. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą strony
internetowej PCK lub profilu Facebook.
15. Uwagi końcowe:
1) Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi;
2) W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor PCK,
3) Informacja o sposobie udostępniania
w/w regulaminu uczestnikom warsztatów w/w regulamin dostępny będzie w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
w Dziale Promocji.

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1
do Regulaminu warsztatów
florystycznych w dniu 28.05.2022 r.

Strzelce Opolskie, dnia………………………
……………………………………………………………..….
Imię i Nazwisko uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego*
……………………………………………………….………
Kontakt (telefon, mail)

DANE OSOBOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka/podopiecznego* zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dla realizacji warsztatów florystycznych w dniu 28.05.2022 r. Administratorem
danych osobowych w rozumieniu ww. rozporządzenia jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie.
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia zostałem(am)
poinformowany(na), iż zgoda na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego
dziecka/podopiecznego* jest dobrowolna oraz o przysługującym mi prawie dostępu do tych danych
i ich poprawiania. Ponadto powiadomiono mnie, iż:
1. Administratorem danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego* jest Powiatowe
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie. Kontakt
do Inspektora Ochrony Danych : iod@powiatstrzelecki.pl, tel.: 77 440 17 82
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych
związanych z realizacją ww. warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia merytorycznego
i finansowego ww. warsztatów.
4. Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych moich / mojego dziecka/podopiecznego*
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie danych
osobowych moich / mojego dziecka/podopiecznego* narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
6. Podanie przeze mnie danych osobowych moich / mojego dziecka/podopiecznego* jest dobrowolne,
ale niezbędne do udziału w warsztatach.
……………………….……………………………….
Podpis uczestnika

WIZERUNEK
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka/podopiecznego* do celów
promocyjnych Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020, poz. 228).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć
w ramach warsztatów florystycznych mogą zostać umieszczone na stronach internetowych
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, portalach społecznościowych
oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z działalnością
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń
(istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania mojego /
mojego dziecka/podopiecznego* wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

Podpisanie i złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów
florystycznych.

………………………………………..……………….
Podpis uczestnika

*niepotrzebne skreślić

