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REGULAMIN
uczestnictwa w warsztatach w terminie 10.02 – 14.02.2020r. i 17.02. – 21.02.2020r.
w Domu Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
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Rozdział I
Warunki uczestnictwa w warsztatach
Warsztaty o charakterze animacyjnym prowadzone w okresie ferii zimowych w terminie 10-23 lutego 2020r.
nietworzące zamkniętego cyklu spotkań.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zapisanie się poprzez stronę internetową www.dkkadr.waw.pl
na wybrane warsztaty. Ze wskazanej strony internetowej Uczestnik zostanie przekierowany na stronę
„Strefa Zajęć”, na której nastąpi proces rejestracji. Potwierdzenie rejestracji otrzymają Państwo w
założonym profilu na stronie „Strefy Zajęć”. W przypadku braku możliwości zapisu przez Internet
dopuszcza się wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa, dostępnej w recepcji DK „KADR”.
Osoby przyjęte na warsztaty mają obowiązek wypełnienia Deklaracji Uczestnictwa, dostępnej na stronie
www.dkkadr.waw.pl lub w recepcji DK „KADR”. Deklaracja Uczestnictwa zawiera część informacyjną oraz
oświadczenia, o treści zgodnej z Załącznikami nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z warsztatów najpóźniej do 7 dni
przed rozpoczęciem warsztatów.
W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane. O obecności Rodzica lub Opiekuna
towarzyszącego dziecku podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący zajęcia.
Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka do sali zajęciowej oraz
odbierania z niej. DK „KADR” nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez
opieki po zakończeniu planowanych zajęć.
Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć DK „KADR” ponosi tylko w czasie trwania zajęć.
Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na warsztatach jest lista obecności prowadzona przez
instruktora.
Instruktorzy mają prawo do:
1) niewpuszczenia na zajęcia uczestnika w przypadku nieopłacenia warsztatów;
3) skreślenia z listy uczestników warsztatów osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm.
Rozdział II
Zasady korzystania z pracowni i sal zajęciowych
Korzystanie z wyposażenia sal zajęciowych i pracowni DK „KADR” odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
Z sal zajęciowych i pracowni DK „KADR” wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub
upoważnionego pracownika.
Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu DK „KADR”. W przypadku osób
nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
Uczestnika zajęć w sali Mac Gyver, pełniącej funkcję majsterni/stolarni, obowiązuje szczególna ostrożność,
tj. do jego obowiązków należy:
1) postępowanie zgodnie z poleceniami instruktora;
2) korzystanie z narzędzi i elektronarzędzi znajdujących się tylko i wyłącznie na stanowisku warsztatowym, o
ile instruktor w danym momencie poleci z nich korzystać;
3) korzystanie z narzędzi i elektronarzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
Uczestnik zajęć w trakcie pobytu w sali Mac Gyver, pełniącej funkcję majsterni/stolarni, obowiązuje
bezwzględny zaraz korzystania z maszyn i narzędzi innych, niż znajdujące się na stanowiskach
warsztatowych.
Rozdział III
Płatność za zajęcia
Wniesienie opłaty za uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Opłaty za warsztaty dokonywane są przed pierwszymi warsztatami poprzez serwis PayU, korzystanie z
szybkich przelewów oraz kart płatniczych. Istnieje możliwość wniesienia opłat gotówką w recepcji DK
„KADR”.
Opłaty za warsztaty przyjmowane są z góry w formie ryczałtu. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek
zwroty wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn rezygnacji lub innych nieobecności uczestników – dotyczy
to również nieobecności usprawiedliwionych.
Posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje 10% zniżki na wybrane jedne zajęcia.
Pisemne reklamacje mogą Państwo zgłaszać na adres: recepcja@dkkadr.waw.pl. Reklamacje zostaną
rozpatrzone w terminie 14 dni.
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Rozdział IV
Ochrona danych osobowych
Do uczestnictwa w warsztatach może być niezbędne podanie danych osobowych wskazanych na formularzach
zgłoszeniowych. Nie podanie danych może skutkować niemożnością zawarcia umowy, a tym samym skorzystania z
zajęć. Administratorem Państwa danych osobowych (AD) jest Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy, z siedzibą w (02-697) Warszawie przy ulicy Przemysława Rzymowskiego 32. Kontakt do Inspektora
Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pod adresem iod-mm@tbdsiedlce.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania
danych można uzyskać pod adresem: https://www.dkkadr.waw.pl/politykabezpieczenstwa-informacji-klauzulainformacyjna-rodo/ oraz kontaktując się z IOD lub AD na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną.
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Rozdział V
Pozostałe postanowienia
Wszystkich uczestników warsztatów obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP.
Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Domu Kultury „KADR”.
Dom Kultury „KADR” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem
uczestników ww. sekcji, zarejestrowanych podczas zajęć, przeglądów i innych imprez dla potrzeb
promocyjnych i reklamowych, umieszczenie na stronie internetowej www.dkkadr.waw.pl, na stronie
Facebook oraz YouTube, zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Informacje o Domu Kultury „KADR” znajdziecie Państwo na stronie:www.dkkadr.waw.pl
Integralną część Umowy stanowi:
1) Załącznik nr 1 – Deklaracja i Oświadczenia;
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