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Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 23.11.2021 r.

,/

w sprawie wprowadzenia.

REGULAMIN WYDARZENIA - GMINNE WARSZTATY Z ZAKRESTJ
PODLASI{CH TRADYCJT, OBRZĘDOW BOZONARODZENIOWYCH I
NOWOROCZNYCH W DNIACH 7 .12.2021r. i I 0.12.2021r

z dnia 25 paźdzłernika1991 r o organizowaniu i prowadzeniu
działalnościkulturalnej lDz' U ' z ŻO20 r. poz' 194 z pożn. zm.l. $ 15 ust 2 statutu Domu Kultury w
Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIX|164120 Rady Miejskiej w Łapach z dnia28
lutego 2020 t. w sprawie uchwałenia statutu Domu Kultury w Łapach lDz' |Jrz. Woj. Podl. Z 2020 r.,
poz, l390l" zarządzam co następuje.
$1
l' Wprowadza się:

Na podstawie art. 17 ustawy

REGULAMTN WYDARZENIA - GMINNE WARSZTATY Z ZAKRESU PODLASI(ICH
TRADYCJI, oBRZĘDow BoZoNARODZENIOWYCH I NOWOROCZNYCH W
DNIACH 7.l2'20Ż1r. i l0' 12.202lr' - stanowiący załącznik nr.l do niniejsZego zavądzenia.
-

Zezwolenie na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku do w.w. warsztatów - stanowiący
załączniknr. Ż do niniejszego zarządzenia
- Listę obecności* stanowiący załączn1k nr. 3 do niniejszega zarządzenia.
-

$2

Wurunkiem uczestnictsłtt lv yyarsz,tutach iest poclpisonie uczestniku warsr,tutóvł nu liścieohecności
oruz podpisanie zgodv nu utmvalenie wizerunlłu uczestnika
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia'
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Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18_100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGON: 000645553
Dyrektor:WiKoria Wnorowska, tel. 513 105 396, wwnorowska@dklapy.pl
tel 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl

Sekretariat:

facebook. comldkl apypl

www.dklapy.pl
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GMINNE
OtJIłZflDOW [X)ZoNlARODZtjlvIOWYCt-{ 1 NOWOROCZN YCH
W DNlAtlr{ 7.1?..2021r. i 10"12.202k.
organizatorem wydarzenia jest Dom Kultury w Łapach.
'. Warsztatv maia charakter otwarty iprzeznaczone są dla dzięci, mładzieżyi dorosĘch' Celem
Ż.
warsztatów jest popularyzacja tradycji wykonywania ozdób świątecznych, propagowanie
zwyczaju zdobienia dorrrów i kultywowanie obrzędowoŚci Swiąt Bozego Narodzenia.
Rozwijanie wrazliwościestetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodziezy, łączenie
tradycyjnych technik rękodzielniczych oraz nowoczesnych technologii do kulty.wowania
tradycji. Motywowanie dzieci i młodzieżydo wspolnej aktywności twórczej.
3. Warsztatv odbvwac sie bedą w terminach a7 122a2|r. w godzinach: 17'00 - 2a.00 oraz
l0. lŻ.2a2\r. l7.00 - Ż0.00.
4. Każde spotkanie będzie składac się z częściteoretvcznei. podczas którei wvgłoszona zostanie
krotka prelekcia na temat tradvcii. oieśni i obrzedów bożonaradzeniowvch i noworocznvch i
częścipraktycznej - wykonywanie ozdób świątecznych- stroikow i bombek decoupage.
5. Liczbauczestników warsźatów jest ograniczana|iczbowo i wynosi45 osob.
6. Udział w warsztatach mozliwy jest wyłącznie po zapisaniu się na listę uczestników.
7. osobv uczestniczące w warsztatach oraz wszvstkie osobv" ktore znaiduia się na terenie
Wvdarzenia obowiazani sa zachowvwać się w sposób niezastaŻaiacv bezpieczęństwu innvch
osob obecnvch na tvm Wydarzeniu^ a w szczeqólnoŚci przestrzegać postanowień Resulaminu
oraz stosowac się do zaleceń przedstawicieli organizatorą mających na celu zapewnienie im
bezpieczeństwa i porządku.
8' organizator utrwala przebieg Wvdarzenia dla celów dokumentacii oraz promocii. Wizerunek
osob przebvwaiącvch na terenie Wvdarzenia moze zostac utrwalonv. a następnie
roznowszechniany dla celow dokumentacyjnych, sprawozdawczych. reklamowych oraz
promocyjnych.
9' orqanizator nie ponosi odoowiedzialności za skutki działania Siłv Wvzszet. Za Siłę Wvzsza
uznaie się zdarzenie będace poza kontrolą orsanizatara. ktore powoduie. Że wvkonanie
zobowtazań iest niemozliwe lub moze bvc uznaae za niemożIiwe ze wzslędu na wvstępuiace
okolicznościSiłę WvŻsza stanowią w szczególnoŚci: warunki atmosfervczne. awarie lub
zakłocenia pracv vrzadzeh dostarczaiacvch enerqię elektrvczna. ciepło. światło.działania
woienne lub działania właóz oaństwowvch lub samorzadowvch w zakresię formułowania
polityki" praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
LO. U czestnicv Wv darzeniu z.ah ov,i
weiściemna teren Wvilurz,enił.
1'1'. Weiście n& teren Wvdqzpnn_jest iedntlznuczne
zawnrtv ch łp Regulaminie.
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Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGON: 000645553

Dyrektor: WiKoria Wnorowska, tel. 513 105 396,
Sekretariat: tel 85 715 23 00,

wwnorowska@dklapy.pl
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lloml(unuff
rnr fapacltZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20ló1679 z dnia27
lrwietlria 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zrviązku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95i46/wE (dalej T]vane,,RoDo'') uprzejmie informujeo iż:

l

.

2.
3

'

4.
5.
6.
7

.

8.
9.

Administratorern Pani/Pana danych osobowych jest Dom I(ultury w Łapach, reprezentowany
przezDyrektora" ul. Głowna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 7|5 23 00" fax: 85 875 18 54' errail:
sekretariat@dklapy.pl" www.dklapy pl/kontakt/.
Administratoą zgodnię z art.37 ust. l lit. a) RoDo, powołałInspektora ochrony Danych, z
ktorym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych' moze się Pani/Pan
kontaktowac Za pomocą pocńy elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl'
Pani/Pana dane będą przetw-arzane w związku z udziałem w warsztatach pt' ,,Gnrinnę warsztaty z zakresu podlaskich tradycji, obrzędow bozonarodzeniowych i noworocznych", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
odbiorcamiPanilPana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usfug pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora
oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
PantlPana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyzej
określonychcelow oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treściswoich danych, Sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.
Gdy uzna Pani/Pan" że przetwarzanie danych osobowych narlsza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie" przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzor azego - P r ezesa U rzędu ochro ny Danych osob owych.
Podanie przezPani$Pana danych osobowych jest niezbędne do udziału w warsztatach.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. Ż2.
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Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NlP: 966_05-73-936, REGON: 000645553
DyreKor: WiKoria Wnorowska, tel 513 105 396, w.wnorowska@dklapy.pl
Sekretariat: tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl

facebook. com/dklapypl
wvw.dklapy.pl

\'

llom
l(ulturu
rrr ł-apachZałqcznik Nr 2
Do Zarzqdzenie Nr 59 /2021
l)vrelrfora Donlu Kultuł1, yl, Izpach
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ł:

(drita i nlie.jscorvość)

(illlię i nazrłisko)

NA UTRWALANIE

T

ZEZWOLENIE
ROZPOWSZECHNIANIE WIZERTJNKU

Na podstartie art. 8l ust. I ustalv z dnia 4 krvietnia 1994 r. o prarvie autorskim i prarvach pokrervnl'ch (Dz.
U, zŻ019 r. poz' I23l\^ zęzvłalatn Domorr'i Kulturr' rv Łapach rra nieodpłatne tttrrvalanie i rozporvszęchtrianię
rrrojego rrizerunku oraz nieograniczonę czaso\Yo oraz tęr\'torialnie rv},korz_y51ą''1. lrizerunku tttrrvalonego rv
drriu .
...., lv formie zdjęc inagrań video rv zrviązkrr z udziałerrr rv gminnych warsztatach z
zakresu podlaskich tradycjin obrzędów bożonarodzeniowych i noworocznych.
Niniej sza zgoda obej muj e rrastępujące pola eksploatacj i
utnva1anie i zrvielokrotnianie rvizerunku rł rversji papierorrej. cloktrorriczlrej i zapisu mcgnętvcZnego:
rtprorvadzanie rvizerutrku do panrięci konrputera- *-vśrvietlarrie rv sioci Intenret na stronie internetorvej
dk lap5'. pl oraz p rofi lu społecznościorv-l'nrFaceb ook.
publiczno rvvstarvianic. rozpo\\-Szechnianie. publikorvanie. rvvświętlarrie.odtrvarzanie a także
prrbliczrre udostępnianir; rvizerunku. rv taki sposob. ab}'kaźd1'mógł rrrieó do niego dostęp rv miejscu i
czasie przcz sicbic rv1'branym.
:

Mój ivizerutrek może by'c

uzyt_v do różnego rodzaiu form elektronicztrego przet[arzania. kadrowania i
ta}źę zęstarvion\' z rvizerunkami irrn1.'ch osób. może bvó uzupełnionv tor-larzllsząc\/l1'l
konrentarzcnr. natomiast nagrania filnrorve z .iego udziałem mogą b1'-c cięte. montowane. nrodvf'tkorvane.
dodałvane do irrnvch nrateriałórv porrstającyclr rra potrzeb}'infortrrorvania o promoc.ii Gminnych warsztatach
z zakresu podlaskich tradycji, obrzędów bożonarodzeniowych i noworocznych.
Przeniesienie nirriejszego zęzl,łolenia oraz rrszelkiclr praw z nim związanr'ch tra osobę lirb podrrriot trzeci nie
lvymaga rrroje.j uprzedniej zgod.v na taką cz'r'rrnośći następuje nieodpłatrrie.

kompozvcji.

a

lrr,ię i rrazrvisko uczestnika:
\ĄĄ'razanr/nie rwrażam zgodęl.v na publikorvanie inrienia i rrazrviska wraz Ze zdjęciem'

Jedrrocześnie ośrviadczam. że zapoznaletrr/-am się z oboiviązkienr infornrac1'jrrvnr Administratora rv zakresie
p r zetv; ar zania dan.lrph os ob o rwch ( na odrvrocie).

(c;łtelrrv poclpis)

Dom Kultury
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Łapach, ul. Główna 8, 18_'l00 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGON: 000645553

Dyrektor: Wiktoria Wnorowska, tel. 513 '105 396, wwnorowska@dklapy.pl
Sekretariat: tel. 85 7'15 23 00, sekretariat@dklapy.pl

facebook. com/dklapypl
www.dklapy.pl
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunktl _ zgodnie z art,13 ust. t
i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (au Ż0161679 z dnia 27 kwietnia2016
r. w sprawie ochrony osób fizyczllych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95/46AilE (zwanego
dalej RODO)

1. Admlnistratorem

Pani/Pana darrych osobowych jest Dorn Kultury w Łapaclr, ul. Główna B, 18100 Ł^py, tel. 85 715 23 00, fax: 85 B75 18 54, emai]: sekretariat@dklapy.pl, www. dklapy. pVkontaktl.
Ż. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. l lit. a) RoDo, powołałInspektora ochrony Danych, z
którym w sprawach zwlązanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontał<towac za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl.
3. Wizerunek będzie przetwarzany w celu promocji Gminnych warsztatach z zakresu podlaskich
tradycji, obrzędów bożanarodzeniowych i noworocznych w dniach o7 oraz 10 grudnia 2021r .na
podstawie zgody tj art 6 ust. l lit. a RoDo, którą moŻePantlPan w kuŻdą chwili wycofac,
4. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora darrych osobowych,
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisów plawa. Dane osobowe oraz wizerunek będą
publikowane na stronie internetowej dklapy.pl oraz profilu społecznościowymFacebook.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia w/w celu oraz ptzez
okres wynikający z przepisow prawa dot. archiwizacji.
Przysługuje
6.
Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych" sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych,
7. Gdy uzna PanilPan, Że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
8. Zgoda moze zostac wycotbna w kazdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnoŚć z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej wycofaniem,
9. Podanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne.
10' Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji arri
profilowania, o którym mowa w art.22.
l I. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego obszaru Gospodarczego (EoG) z
zastrzężeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.
Facebook moŻe przekazywać Państwa dane paza EoG. Facebook deklaruje stosowanie klauzul
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz opiera się o decyĄę I(omisji
Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych
krajow. Szczegołowe informacje dostępne są
pod adręsem:
https:llwww.facebook.com/about/privacy' (tylko w przypadku wyrazenia zgody zwycięzcy
losowania)

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NlP: 966-05_73-936, REGON: 000645553
DyreKor:WiKoria Wnorowska, tel 513 105 396, wwnorowska@dklapy.pl
facebook. com/dklapypl

Sekretariat: tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl

wwwdklapy.pl
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Do Zału|dzenie \|ł 59 /202I
l).vrektora Danu Kultuły, v, l'cspach
z dnia 22. I1.202I t:

Inicjatywa: GMINNE WARSZTATY Z Z^KRESU PODLASKICH TRADYCil, OBRZĘDOW
BOZON ARODZENIOWYCH I NOWOROCZNYCH
Działanie: Zdobięnię bombek techniką tlecoupage
Data: 07. 12 Ż02lr.

Lista osób uczestniczących w inicjaĘwie:
LP.
IMrĘ I NAZWISKO

PODPIS

1
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Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18_100 Łapy, NlP: 966-05_73-936, REGON: 000645553
Dyrektor:WiKoria Wnorowska, tel. 513 105 396, wwnorowska@dklapy,pl
Sekretariat: tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl

facebook. com/dklapypl
rrwvw.dklapy.pl

\'

llom
l(ulturu
rłr ł,"apacltZułty:znik Xr 3
Do Zurzqdzenie i\tr 59 /2021

D.vrelclora Donu Kultury
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I-apaclt

zdtia 22'll.202l

ł:

Inicjatywa: GMINNE WARSZTATY Z ZAKRESU PODLASKICH TRADYCJI, OBRZĘDOW
BOZONARODZENIOWYCH I NOWOROCZN YCH
Dzi ałan i e : Wyko nyw ani e stroikow b o żonar o dzeni owych
Data: ł0.tz.zoztr.

Lista osób uczestniczących w inicjatywie:
IMĘ I NAZwIsKo
LP.

PODPTS
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