
 REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ZIMOWYCH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY „KAROLINKA”  

W RADZIONKOWIE 
 

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 
1. Organizatorem warsztatów jest Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie dalej 
zwany Organizatorem; 
2. Warsztaty odbywają się w terminie od 17  do 26 stycznia 2023 r., zgodnie z 
programem zamieszczonym na stronie www.karolinka.art.pl; 
 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WAKACYJNYCH  
1. Udział w zajęciach jest możliwy po uprzednim wykupieniu biletu w kasie bądź na 
stronie www.karolinka.art.pl przez rodzica/opiekuna prawnego.   
2. Osoby nie zapisane mogą wziąć udział w zajęciach w razie wolnych miejsc 
i po dokonaniu płatności; 
3. Warsztaty dedykowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat; 
4. Koszt jednorazowego udziału w zajęciach od 10 do 25 zł od uczestnika, w zależności 
od rodzaju zajęć;   
5. Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń; 
6. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników, organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do odwołania zajęć; 
7. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub 
zachowują się niestosownie. 
 
 
III. PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 
Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video zajęć do celów archiwalnych 
i promocyjnych. 
 
 
IV . BEZPIECZEŃSTWO 
1. Podczas warsztatów uczestnik znajduje się pod opieką prowadzącego warsztaty. 
2. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
uczestnika innemu uczestnikowi warsztatów. Koszty takich szkód pokrywa rodzic lub 
opiekun prawny uczestnika; 
3. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania przez dziecko 
zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji, gdy rodzic lub opiekun prawny nie wyraża zgody 
na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania 
uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność 
za bezpieczny powrót dziecka do domu; 
4.Po zakończeniu warsztatów prowadzący oraz Organizator nie biorą odpowiedzialności 
za powrót dziecka do domu; 
5. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych prowadzącego zajęcia; 
6. Uczestnikom warsztatów nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się 
zajęcia bez wiedzy i zgody prowadzącego; 
7. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec 
innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa; 
8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy warsztatów obowiązani są do 
stosowania się do poleceń pracownika CKK; 
 
 
 



 
V. RODO 

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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, 
że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury „Karolinka” z 
siedzibą w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2, 41-922. 

2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: 
iod@karolinka.art.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji, sprzedaży bi-
letów w kasie Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, zakupu bi-
letów online za pośrednictwem Witryny www.karolinka.art.pl, na wyda-
rzenia organizowane w Centrum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. 

4. Odbiorcą Państwa danych będzie Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 
oraz podmioty związane z systemem rezerwacji, sprzedaży biletów w kasie 
Centrum, zakupu biletów online za pośrednictwem Witryny www.karo-
linka.art.pl, na wydarzenia organizowane w Centrum - system elektro-
nicznej sprzedaży biletów „VisualTicket” – visualnet.pl oraz Przelewy24.pl. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prze-
prowadzenia procedury związanej z rezerwacją, sprzedażą biletów w kasie Cen-
trum Kultury „Karolinka" w Radzionkowie oraz za pośrednictwem systemu elek-
tronicznej sprzedaży biletów VisualTicket (Visualnet.pl) i zachowania tych da-
nych celem zabezpieczenia prawnych interesów obu stron. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spro-
stowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia da-
nych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym mo-
mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobo-
wych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa doty-
czących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawo-
wym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy}. Są Państwo 
zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych 
osobowych będzie brak możliwości rezerwacji i zakupu biletów w Cen-
trum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, zakupu biletów online za po-
średnictwem Witryny www.karolinka.art.pl, na wydarzenia organizo-
wane w Centrum. 

 


