REGULAMIN WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH
WAKACJE W PAŁACU 2021
W MIEJSKIM DOMU KULTURY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
I. Informacje ogólne
1. Organizatorem zajęć jest Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 173, 05300 Mińsk Mazowiecki.
2. Decyzję o rodzaju, harmonogramie i odpłatności za zajęcia podejmuje Dyrektor Miejskiego Domu
Kultury zgodnie ze statutem MDK.
3. Zajęcia odbywają się w terminie 12-16 lipca 2021 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 10.0012.00.
4. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci przed i po zajęciach.
5. Uczestnicy zajęć powinni być zdrowi w dniu zajęć.
6. Zajęcia będą odbywały się na wydzielonej części tarasu MDK. Uczestnicy punktualnie przychodzą
na zajęcia bezpośrednio w to miejsce. Rodzice mają obowiązek punktualnego odbioru dziecka po
zajęciach i dokonują odbioru tylko w wyznaczonym, stałym miejscu na terenie MDK (taras).
II. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem zajęć może być dziecko w wieku 10-15 lat.
2. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona (20 miejsc każdego dnia).
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie biletu wstępu, złożenie Karty uczestnika
(Załącznik nr 1).

4. Udział dziecka w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego
Regulaminu oraz procedur związanych z epidemią COVID-19.
5. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa,
przepisów BHP oraz wytycznych GIS dotyczących epidemii COVID-19, w tym:
- mycia i dezynfekcji rąk;
- posiadania maseczki ochronnej na twarz;
- natychmiastowego informowania instruktorów o złym samopoczuciu, chorobie, wypadku oraz
sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych;
- wykonywania poleceń osoby prowadzącej zajęcia;
- szanowania cudzej i osobistej własność;
- przestrzegania zakazu oddalania się od grupy bez wiedzy instruktora;
- dbania o czystość, porządek i mienie MDK.
6. Należy zaopatrzyć uczestnika zajęć w indywidualne osłony nosa i ust.
7. Za wyrządzone szkody, zniszczenia w miejscach, w których odbywać się będą zajęcia, powstałe na
skutek nieprzestrzegania przez uczestnika Regulaminu, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
8. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka, rodzic jest zobowiązany do
niezwłocznego odebrania dziecka z MDK.
9. Dziecko może być odebrane przez osobę, która została upoważniona pisemnie przez rodzica. Jeżeli
dziecko wraca samodzielnie, rodzic jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym Organizatora.
10. Osoby odprowadzające/odbierające dziecko do/z MDK są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub
choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w trakcie izolacji w
warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
III. Obowiązki Organizatora
Organizator zobowiązuje się do:
1) realizacji zajęć zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, MZ;
2) realizacji zajęć zgodnie z programem;
3) realizacji zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego;
4) zapewnienia materiałów do zajęć;
5) natychmiastowego powiadomienia rodziców uczestnika zajęć o zaistniałych wypadkach, urazach,
problemach zdrowotnych i wychowawczych;
6) przygotowania infrastruktury do realizacji programu zajęć gwarantującej zachowanie zasad BHP,
ppoż. i reżimu sanitarnego;
7) przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Warunki płatności
1. Bilet na warsztaty na jeden dzień kosztuje 15 zł.
2. Z tytułu posiadania Mińskiej Karty Dużej Rodziny lub karty Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki
uczestnikowi zajęć przysługuję 50% zniżki. Bilety ze zniżką dostępne są wyłącznie w sekretariacie
MDK.
3. Bilety normalne można kupić wyłącznie poprzez system ekobilet.pl
5. W momencie zakupu biletu, dziecko zostanie wpisane na imienną listę uczestników zajęć.
V. Postanowienia końcowe
1. Instruktorzy sprawują opiekę nad uczestnikami wyłącznie podczas trwania zajęć.
2. MDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestników zajęć.
3. Organizator ma prawo do audiowizualnej rejestracji wizerunku uczestników zajęć podczas ich
trwania oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych.
VI. Ochrona danych osobowych
Zapisy zgodne 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):
1.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, ul. Warszawska 173, 05-300
Mińsk Mazowiecki, NIP 822-10-07-884
2.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ryszard Chmurski (adres e-mail: r.chmurski@abiwarszawa.pl)
3.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zajęć, zgodnie z art. 6 ust.1 lit e RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym
jest organizacja zajęć.
4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonego powyżej celu, nie
dłużej niż 3 miesięcy od jego zakończenia.
5.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
6.
Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a)
Prawo dostępu do danych osobowych;
b)
Prawo żądania sprostowania danych osobowych;
c)
Prawo żądania usunięcia danych osobowych;
d)
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.
Aby skorzystać z praw ww. należy skontaktować się w sposób określony w punkcie 2.
8.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i udziału w zajęciach.

