
REGULAMIN 
Interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci pn.  

“Zaopiekuj się Kulturą” 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału w           
interdyscyplinarnych warsztatach dla dzieci pn. “Zaopiekuj się Kulturą”, zwanych         
dalej “Warsztatami”; 

2. Organizatorem Warsztatów jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie        
Mazowieckim, zwane dalej „Organizatorem”; 

3. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest akceptacja postanowień Regulaminu        
i zobowiązanie się do ich przestrzegania;  

4. Udział w Warsztatach jest płatny, a liczba miejsc ograniczona; 
5. Warsztaty obejmują dni stacjonarne oraz dni warsztatowe z wycieczką; 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione        

na terenie prowadzenia Warsztatów; 
7. Opiekun prawny Uczestnika ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone         

przez swojego podopiecznego na terenie, gdzie odbywają się Warsztaty, w stosunku           
do innych Uczestników, jak i na mieniu Organizatora. 

 
 II. TERMIN, MIEJSCE, OPŁATY: 

1. Warsztaty odbywają się w okresie od 20 lipca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. od                
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00; 

2. Miejsce: MCK TKACZ, ul. Niebrowska 50, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 
3. Wysokość opłaty za każdy dzień warsztatowy stacjonarny wynosi 40,00 zł, za każdy            

dzień warsztatowy z wycieczką wynosi 80 zł; 
4. Uczestnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny 3+ lub Kartę Tomaszowianina lub Kartę           

Młodego Tomaszowianina uprawnieni są do korzystania ze zniżki 10 %, po okazaniu            
stosownej karty. Zniżki nie sumują się. 

 
III. ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH: 

1. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 7-12 lat; 
2. Liczba miejsc na Warsztaty jest ograniczona- maksymalnie 32 osoby/dzień; 
3. Warunkiem udziału w warsztatach jest dokonanie zgłoszenia Uczestnika (przez         

rodzica lub opiekuna prawnego), poprzez platformę https://www.strefazajec.pl/ lub w         
siedzibie Organizatora pod adresem: pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Maz. oraz           
uiszczenie opłaty za wybrany/e dzień/dni warsztatowy/e;  

4. Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,          
przepisów pożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa; 

5. Uczestnikom nie wolno opuszczać miejsca, w którym odbywają się Warsztaty bez           
zgody i wiedzy osób prowadzących Warsztaty wyznaczonych przez Organizatora; 

6. Uczestnik podczas Warsztatów znajduje się pod opieką osób wyznaczonych przez          
Organizatora. Opiekun prawny Uczestnika może wyrazić pisemną zgodę na         
samodzielne opuszczenie miejsca prowadzenia Warsztatów przez Uczestnika po ich         

https://www.strefazajec.pl/


zakończeniu. W sytuacji gdy opiekun prawny nie wyraża takiej zgody, jest           
obowiązany do odebrania Uczestnika niezwłocznie po zakończeniu Warsztatów. 

 
 
IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1) Organizator informuje, że przebieg Warsztatów, w tym wizerunek Uczestników         
będzie fotografowany. Opiekun prawny zapisując dziecko na Warsztaty, wyraża         
nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora         
jego wizerunku (Dane Osobowe), utrwalonego w trakcie Warsztatów za pomocą          
urządzeń rejestrujących obraz, poprzez publikację na profilu społecznościowym        
Facebook i stronie internetowej Organizatora oraz podmiotów z nim         
współdziałających, w zakresie realizacji jego celów statutowych. Wizerunek może         
być również publikowany w pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jego           
zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innych materiałach        
informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych        
przez Organizatora w związku z dotyczącą go działalnością informacyjną lub          
promocyjną. 

2) Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator; 
3) Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udziela wyjaśnień        

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze         
swoich praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych, proszę          
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:         
hanna.cierpicka-trzonek@mck-tm.pl 

4) Dane osobowe przetwarzane będą: 
a. w celu rekrutacji i prowadzenia warsztatów, na podstawie zgody opiekuna  

                  prawnego Uczestnika  (art. 6 ust. lit. a RODO), 
     b. w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  
      Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

c. W celu promocji i propagowania kultury poprzez upublicznianie dokumentacji           
fotograficznej z prowadzonych Warsztatów, na podstawie interesu publicznego (art. 6 ust. 1            
lit. e RODO). 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do          
udziału w Warsztatach. 

6) Opiekun prawny Uczestnika może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jest           
równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w Warsztatach. 

7) Opiekun prawny Uczestnika ma prawo dostępu do treści danych Uczestnika oraz           
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do        
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo          
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na            
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej           
cofnięciem. 

8) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Warsztatów.         
Dane Uczestników będą wykorzystywane przez okres trwania Warsztatów, a         
następnie zostaną zarchiwizowane. 



9) Opiekun prawny Uczestnika ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony          
Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych         
osobowych. 

10) Dane osobowe wykorzystywane do celów promocyjnych mogą być udostępniane na          
stronach internetowych partnerów, sponsorów, współorganizatorów, a także w        
siedzibie Organizatora. 

 
V. Procedura związana ze stanem epidemii (COVID-19) 

1. W Warsztatach mogą wziąć udział dzieci, które są zdrowe, nie mają objawów            
choroby takich jak gorączka, kaszel, duszności. A także nie mieszkają z osobą            
przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o           
zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem Warsztatów. 

2. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż         
dziecko w dniu Warsztatów nie ma infekcji oraz objawów chorobowych          
sugerujących chorobę zakaźną oraz nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na          
kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14             
dni przed rozpoczęciem dnia Warsztatowego.  

3. Dzieci muszą być uświadomione przez rodziców (opiekunów prawnych) o         
obowiązku stosowania się do poleceń opiekunów oraz do konieczności         
zachowywania dystansu fizycznego (co najmniej 2 metrów) od innych osób, a           
także przestrzegania wzmożonych zasad higieny.  

4. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest zaopatrzyć dziecko w indywidualne         
osłony nosa i ust do użycia podczas Warsztatów. Dziecko powinno być           
uświadomione o konieczności zakrywania nosa i ust.  

5. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi swój numer         
telefonu zapewniający szybką komunikację.  

6. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko, w         
przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona        
temperatura, kaszel, katar, duszności). 

7. Dzieci mogą być przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby, które          
nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą           
przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14           
dni przed rozpoczęciem Warsztatów. 

8. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy           
przebieg zakażenia, rodzic (opiekun prawny), ma obowiązek poinformować        
Organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w Warsztatach. W           
przypadku występowania u dziecka chorób przewlekłych konieczne jest        
dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w          
Warsztatach. 

9. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej         
wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych zostały          
wywieszone informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.          
Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i          
stale monitoruje prace porządkowe na terenie, na którym są prowadzone          
Warsztaty. 

10. Na terenie obiektu dostępny jest termometr bezdotykowy.  
11. Kadra została przeszkolona przez Organizatora w zakresie postępowania w         

przypadku wystąpienia zakażenia.  



12. Kadra zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić rodzica (opiekuna prawnego)        
dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika        
Warsztatów. 

13. Wychowawca w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów        
sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w       
oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją          
sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni         
pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 

14. Osoba z oznakami choroby do czasu opuszczenia obiektu lub przybycia opiekuna           
po uczestnika, przebywa w izolatorni. Organizator wydzielił pomieszczenie, w         
którym będą przebywały osoby z oznakami choroby oraz wyznaczył pracownika,          
który będzie opiekował się osobami przebywającymi w izolatorini. Wyznaczony         
pracownik został wyposażony w maseczkę, przyłbicę, rękawiczki.  

15. W przypadku stwierdzenia, że na terenie obiektu przebywała osoba zakażona          
wirusem COVID-19, wszystkie pomieszczenia zostaną poddane gruntownemu       
sprzątaniu. Powierzchnie dotykowe takie jak klamki, poręcze, uchwyty itp. zostaną          
zdezynfekowane. O zdarzeniu zostanie poinformowana właściwa powiatowa       
stacja sanitarno-epidemiologiczna. 

16. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19        
będzie na bieżąco uaktualniana, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz          
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Szczegółowe informacje o Warsztatach można uzyskać w Miejskim Centrum Kultury          
pod adresem e-mail: kontakt@mck-tm.pl lub telefonicznie 44 712 23 69. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz zakresu Warsztatów. 
3. Spory związane z Warsztatami będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego          

decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.  
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia. 

 


