REGULAMIN WYDARZENIAWARSZTATY MAKRAMY
W DNIU 18.11.2022r.
1. Organizatorem wydarzenia jest Klub Sportowy Minotaur, a współorganizatorem Dom
Kultury w Łapach.
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest podpisanie uczestnika warsztatów na liście
obecności oraz podpisanie zgody na utrwalenie wizerunku uczestnika.
3. Warsztaty mają charakter otwarty i przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych. Celem
warsztatów jest popularyzacja tradycji i sztuki ręcznego tworzenia efektownych ozdób z
różnego typu sznureczków.
4. Warsztaty odbywać się będą w terminie: 18.11.2022r.
5. Każde spotkanie będzie składać się z części teoretycznej, podczas której wygłoszona zostanie
krótka prelekcja na temat tradycji starożytnej sztuki plecenia sznurków, bez użycia drutów
czy szydełek.
6. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona liczbowo i wynosi 15 osób.
7. Udział w warsztatach możliwy jest wyłącznie po zapisaniu się na listę uczestników.
8. Osoby uczestniczące w warsztatach oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie
Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób obecnych na tym Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu
oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im
bezpieczeństwa i porządku.
9. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek
osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące
okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania
wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania
polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
11. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed
wejściem na teren Wydarzenia.
12. Wejście na teren Wydarzenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
zawartych w Regulaminie.

ZEZWOLENIE
NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1231), zezwalam Domowi Kultury w Łapach na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wykorzystanie wizerunku utrwalonego w
dniu …...................... w formie zdjęć i nagrań video w związku z udziałem w WARSZTATACH MAKRAMY
W DNIU 18.11.2022R. Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji:
 utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
 wprowadzanie wizerunku do pamięci komputera, wyświetlanie w sieci Internet na stronie internetowej
dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Facebook;
 publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także
publiczne udostępnianie wizerunku, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym.
Mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i
kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby informowania o promocji WARSZTATÓW
MAKRAMY. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub
podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie.
Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………
Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na publikowanie imienia i nazwiska wraz ze zdjęciem.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie
przetwarzania danych osobowych (na odwrocie).

………………………………………………………
(czytelny podpis)

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku – zgodnie z art. 13 ust. 1
i 2 Rozporządzenia 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 (zwanego
dalej RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18100
Łapy,
tel.
85 715
23
00,
fax:
85 875
18
54,
email:
sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z
którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan
kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl.
3. Wizerunek będzie przetwarzany w celu promocji WARSZTATÓW MAKRAMY W DNIU
18.11.2022r. na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą może Pani/Pan w każdej
chwili wycofać.
4. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe oraz wizerunek będą
publikowane na stronie internetowej dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Facebook.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia w/w celu oraz przez
okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Przysługuje 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 Pani/Pan, 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 może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
9. Podanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22.
11. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z
zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.
Facebook może przekazywać Państwa dane poza EOG. Facebook deklaruje stosowanie klauzul
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz opiera się o decyzję Komisji
Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych
krajów.
Szczegółowe
informacje
dostępne
są
pod
adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy. (tylko w przypadku wyrażenia zgody zwycięzcy
losowania)

Inicjatywa: WARSZTATY MAKRAMY
Data: 18.11.2022r.
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