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REGULAMIN 

Akcji Zima w Kadrze  28.01 – 01.02 2019 r. 

Warsztaty ART STUDIO TURBO 

Dla młodzieży 13+ i dorosłych 

w Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

 

1. Każdy/a uczestnik/czka akcji „Zima w Kadrze” jest zobowiązany/a do przestrzegania niniejszego „Regulaminu”. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do akcji „Zima w KADRZE” jest: 

a) stworzenie profilu na „Strefa zajęć” i zapisanie się lub wypełnienie deklaracji uczestnictwa w Recepcji Domu 

Kultury „KADR”; 

b) opłacenie wybranego karnetu on-line poprzez stronę www.dkkadr.waw.pl lub bezpośrednio w Recepcji Domu 

Kultury „KADR”; 

c) zakupienie wybranego pakietu do 13 stycznia 2019 r., o ile nie wyczerpały się pakiety; 

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność wpłat. 

d) wiek 13+, dorośli 

e) akceptacja regulaminu i załącznika nr 1 (deklaracja uczestnictwa i oświadczenia) 

f) doniesienie nie później niż do 21.01.2019 kompletu podpisanych dokumentów w recepcji Domu Kultury Kadr 
(regulaminu i załącznika nr 1 - deklaracja uczestnictwa i oświadczenia 

g) poinformowanie pracownika DK Kadr o chorobach przewlekłych lub innych: astma, padaczka, choroby 
reumatyczne, choroby serca, nerek inne, na które choruje dziecko 

3. ART STUDIO TURBO - Malarstwo, rysunek, kompozycja to intensywny kurs dla entuzjastów sztuki i kandydatów na 
studia. 5 dni twórczych działań – studium modela, martwa natura malarstwo i rysunek, kompozycja z wyobraźni, 
szkice anatomiczne, szereg zagadnień formalnych a także z zakresu teorii i historii sztuki. Ćwiczymy warsztat i 
uzupełniamy wiedzę pod czujnym okiem Agnieszki Glasenapp. 

4. Odpłatność za ten pakiet wynosi: 

200 zł za warsztaty od poniedziałku do piątku – 28.01 – 01.02 2019r. w godzinach 12.30 – 15.30 

 

5. Dom Kultury Kadr (Organizator) zastrzega, że nie dokonuje zwrotu wniesionych opłat za pakiet. Dopuszcza jednak, 

że może dokonać ewentualnego zwrotu tejże opłaty w przypadku trudnego, udokumentowanego przypadku 

losowego zgłoszonego na piśmie w Dziale Finansowo – Księgowym W Domu Kultury „KADR”. 

6. Grupy zajęciowe w każdym z pakietów planowo będą liczyć maksimum 12 os., Jednak Dom Kultury Kadr zastrzega 

sobie, że zajęcia w poszczególnych pakietach zostaną uruchomione przy zebraniu się minimum 8 os.  

7. Każdy uczestnik/czka ma obowiązek: 

a) brać udział w działaniach i warsztatach programowych  

b) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć; 

c) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie; 

d) stosować się do poleceń instruktorów/ek i pracowników/czek Domu Kultury Kadr; 

e) przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Domu Kultury Kadr. 

f) niestosowanie się do poleceń instruktorów/ek i pracowników/czek Domu Kultury Kadr może skutkować 

usunięciem z zajęć bez możliwości zwrotu płatności; 

http://www.dkkadr.waw.pl/
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8. Rodzic/Opiekun Prawny jest zobowiązany do punktualnego przyprowadzania dziecka do sali zajęciowej i odbierania 

z niej. 

9. Dom Kultury "KADR" nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po 

zakończeniu planowanych zajęć w ramach akcji Zima w Kadrze. 

10. Każdy   uczestnik/czka    może    zwracać    się    z    problemami    do    instruktorów/ek   i pracowników/czek Domu 

Kultury "KADR". 

11. Podczas prowadzonych działań/warsztatów instruktor/ka odpowiada za bezpieczeństwo uczestników. 

12. Za szkody spowodowane przez nieletniego odpowiada Rodzic/Opiekun Prawny. 

13. Dom Kultury "KADR" zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań wideo i zdjęć z wizerunkiem uczestników 

akcji „Zima w KADRZE” zarejestrowanych podczas warsztatów i zajęć dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, 

umieszczenie na stronie internetowej www.dkkadr.waw.pl, na stronie Facebook oraz You Tube wyłącznie w celach 

zgodnych z prowadzoną działalnością przez Dom Kultury "KADR", zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach  pokrewnych (tekst jednolity – D. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ze zm.). 

14. Rodzic/Opiekun Prawny jest zobowiązany wypełnić i zostawić Deklarację uczestnictwa wraz z Oświadczeniem i 

podpisanym regulaminem w Recepcji Domu Kultury "KADR" do dn.  

21 stycznia 2019 r. 

15. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym „Regulaminie” podejmuje Dyrektor Domu Kultury "KADR". 

16. Podanie danych osobowych wskazanych w załączniku 1 jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie 

udziału w Akcji „Zima w KADRZE”.  

a) Administratorem danych osobowych Akcji „Zima w KADRZE” jest Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów 

m.st. Warszawy, ul. Gintrowskiego 32, 02-697 Warszawa  

b) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod-

mm@tbdsiedlce.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji.  

c) Dane osobowe gromadzone w ramach Akcji Zima w KADRZE będą przetwarzane  w celu realizacji umowy i 

wynikających z niej zobowiązań, zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia dziecka. 

d) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie: 

https://www.dkkadr.waw.pl/polityka-bezpieczenstwa-informacji-klauzula-informacyjna-rodo/ 

17. Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie. 

 
 
 
 
 

_______________________  _______________________ 
Miejscowość, data             Czytelny podpis  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
Załącznik nr. 1 

Deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem 

http://www.dkkadr.waw.pl/
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Akcja „Zima w KADRZE” 28 stycznia – 10 lutego 2019 r 

Warsztaty dla dzieci 7-9 i 10–13 lat 

w Domu Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
 

1. Informacje o uczestniku 

Imię ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………. 

Wiek ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica ………………………………………………………………………… 

 i/lub opiekuna/ prawnego ……………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania 

Ulica/Nr domu/ lokalu ……………………………………………………………………….  

Miejscowość ………………………………………………………………………………………………….. 

3. Numer  telefonu kontaktowego oraz adres mailowy rodzica i/lub opiekuna prawnego 

Tel. E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestnika niepełnoletniego: 

 

4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w programie akcji „Zima w 

KADRZE”. 

 

5. Oświadczam, że moje dziecko nie posiada alergii/jest alergikiem (niepotrzebne 

skreślić). W przypadku posiadania alergii przez dziecko, prosimy o wymienienie 

alergenów…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w 

drodze na zajęcia w Domu Kultury "KADR" i podczas powrotu do domu. W związku z tym: 

a) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na samodzielny powrót dziecka do domu 

b) Upoważniam do odbioru mojego dziecka po zajęciach: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… (Imię, nazwisko, 

telefon kontaktowy) 

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 
Miejscowość, data             Czytelny podpis  

 

_______________________ 
                    podpis  

_______________________ 
                   podpis  
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