Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia
Nr 16/19 Dyrektora CKiS
z dnia 29.07.19 r.

REGULAMIN DZIALANIA
WARSZTATOW EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE
s1
centrum Kultury

prowadzi
i sztuki w Tczewie (zwane dalej cKis) organizuje i grupach:

warsztaty edukacji artystycznej (zwane dalej warsztatami) w nastepujqcych

1. zespoty stale dzialaiqce nieodplatnie:
a) Chor Mqski ,,Echo"
b; Harcerska Orkiestra Dgta im. Stanislawa Moniuszki

2. warsztaty dzialajqce nieodplatnie:

a)
b)

astronomiczne
filatelistYczne

3. warsztaty dzialajqce

3.1.

na zasadzie odplatno6ci:

Tczewska Akademia Kreacji Ta6ca (TAKT):

a) taniec towarzYski w gruPach:
- dla dzieci
- dla mlodzieZY
- kurs tarica dla dorostYch,
- kurs tarica latynoamerykanskiego dla pafi

b)

Hip

- HoP w gruPach:

- dla dzieci
- dla mtodzie2Y
- dla dorostYch

c) balet w gruPach:

- poczqtkujqca
:::ffiT:iwana

c)

rytmika dla dzieci w gruPach:
- 3 latki
- 4-latki

d)

inne formy tarica w zaleZnosci od zainteresowania

3.2.

Warsztaty muzyczne:

a) Gitara-wgrupach:
- dla poczqtkujqcych
- dla osob kontynuujqcych naukq
- gitara elektryczna

b)

instrumenty klawiszowe
- dla dzieci
- dla mlodzie2y

- zalqcia indywidualne:

c) warsztaty perkusyjne - zajqcia

indywidualne:

- dla dzieci
- dla mlodzieZy
- dla dorostych

3.3.

Warsztatysceniczne:

a) wokalne:
grupowe
Ch6r Dzieciqco-MNodziezowy Passionatka

b)

teatrarne-wt}*H*r*

3.4.

Warsztaty plastyczne w grupach:
- dla dzieci
- :l3

4' warsz"*

"

il[: 1',2l/,il1i,::?,, 4 roku zycia,

:;;"'(animacja,

fabura, dokument)

5. Ch6r mieszany ,,Passionata"
6. Warsztaty animacji
7. Warsztaty filmowe
8. Warsztaty gimnastyki artystycznej
9. Warsztaty Minecraft

s2
WysokoS6 oplat ustala Dyrektor CKiS. WysokoS6 optat stanowi zalqcznik Nr 2 do
n n iejszeg o zarzqdzenia.
i

s3
1.

Ka2dy uczestnik warsztatow,

o

ktorych mowa

w S 1 nin. Regulaminu,

zobowiqzany jest do czytelnego wypetnienia umowy zajqe warsztatovvych,
stanowiqcych zalqcznik nr 3 (dot. Warsztat6w grupowych) i zalqcznik nr 4 (dot.
Warsztat6w indywidualnych) do niniejszego zarzqdzenia, ktory wtasnorqcznie
potlpisuje (osoba petnoletnia).

2. Umowq zalee warsztatovvych
opiekunowie prawni.

osob niepelnoletnich podpisujq rodzice lub
s4

1. Kaldy uczestnik warsztat6w grupowych, o ktorych mowa w S 1 nin. Regulaminu
jest zobowiqzany do uiszczania naleznych oplat w systemie miesiqcznym
zgory, do dnia 15-go kazdego miesiqca.

-

2. KaZdy uczestnik warsztat6w indywidualnych, o ktorych mowa w S 1 pkt. 3 ppkt.
3.2.b i 3.2.c niniejszego Regulaminu jest zobowiqzany do uiszczania naleznych
oplat w systemie miesiqcznym - z dolu, do dnia 10-go kazdego miesiqca.
Uczestnik/opiekun uczestnika zobowiqzany jest do pokrycia koszt6w lekcji, w
ktorych nie uczestniczyt lecz o fakcie nieobecnosci nie poinformowal instruktora
(nie p62niej niz 2 dni przed planowanq lekcjq)
3. Oplaty za warsztaty moZna dokona6 w formie got6wkowej lub kartq w kasie CKiS
w godzinach jej pracy lub przelewem na konto Banku PEKAO S.A. 63 1240 1242
1111 0010 0222 8281

4. Optata nie jest zwtacana w przypadku:

absencji na warsztatach grupowych pruez uczestnika (nie
przypadkow losowych - po zgloszeniu w CKiS)
rezyg nacj i z

5.

d

dotyczy

alszego uczestnictwa bez pisem nego wypowiedzenia umowy

Nie dokonanie wplaty w wyznaczonym terminie spowoduje automatyczne
wykluczenie uczestnika warsztat6w z zajqc. lnstruktor danych warsztatow

zobowiqzany jest do dopilnowania, aby osoba zalegalqca z uiszczaniem oplat nie
brata udzialu w zajqciach.

6.

W roku szkolnym

201912020 wprowadza siq ulgi dla uczestnikow warsztatow
pochodzqcych z rodzin wielodzietnych. Posiadacze Tczewskiej Karty Duzej
Rodziny oplacajq koszt uczestnictwa w warsztatach w wysoko6ci 50 % ich ceny.
ZniZki nie dotyczq warsztatow indywidualnych. Fakt posiadania Tczewskiej Karty
Duzej Rodziny naleZy zglosic w kasie CK|S w godzinach jej pracy.

s5
Wykre6lenie z listy uczestnik6w warsztatow nastqpuje:
1. po czterech nieusprawiedliwionych nieobecno6ciach (nieobecno6d miesiqczna)
uczestnika w warsztatach ijednoczeSnie nie dokonaniu za ten okres ptatnoSci
2. w przypadku braku uiszczenia oplaty za dane warsztaty, bez wczeSniejszego
poinformowania koordynatora warsztat6w artystycznych
zaistniatych
trudnoSciach

o

s6
Uczestnik (Rodzic Uczestnika lub Opiekun prawny Uczestnika) moze rozwiqzac
umowQ warsztatowq bez podania przyczyny za miesiqcznym wypowiedzeniem, ze
skutkiem na koniec miesiqca.

s7
'1.

Organizator tworzy harmonogram zajqc, w ktorym wyznacza godziny i daty
odbywania warsztatow. CKiS zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zEee.

s8
1. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora CK|S zastrzega sobie prawo
do wyznaczenia innego prowadzqcego warsztaty, bez koniecznoSci
wczeSniejszego poinformowania uczestnik6w zalge o tym fakcie.

2. W sytuacjach

losowych CK|S zastrzega sobie prawo do odwolania warsztatow.
Zostanq one zrealizowanie w innym terminie ustalonym z uczestnikami

se
Rodzice/opiekunowie sE zobowiqzani do punktualnego i osobistego
przyprowadzania dzieci na warsztaty otaz osobistego odbierania ich po
skoficzonych zajqciach, CK|S nie bierze odpowiedzialno6ci za uczestnik6w za1q6,
przez ich rozpoczqciem oruz po ich zakoficzeniu.

s10

1.

DziatalnoSd wszystkich warsztat6w zawiesza siq na czas:
a) przenu Swiqtecznych w szkolach
b) ferii zimowych
c) wakacji letnich

2. DzialalnoSc

warsztat6w filatelistycznych zawiesza siq na czas:

a) przerw Swiqtecznych w szkolach
b) wakacji letnich
s
1.

11

Osoby przebywajqce na terenie CK|S zobowiqzane sq do przestrzegania
przepisow BHP i PPOZ oraz zachowania czysto6ci, poszanowania mienia CK|S
i innych uczestnikow warsztat6w.

2.

Osoby oczekujqce

na

warsztaty przebywajq

pzeznaczonych- nie zaklocajqc porzqdku w CK|S.

w

miejscach

do tego

3.

Finansowq odpowiedzialnosc

za

usuniqcie szkod poczynionych przez

uczestnikow warsztatow ponosi sam uczestnik lub jego prawny opiekun.

4.

Na terenie Centrum Kultury i Sztuki obowiqzuje zakaz spozywania napojow
alkoholowych oraz palenia wyrob6w tytoniowych w tym palenia nowatorskich
wyrobow tytoniowych i palenia papieros6w elektronicznych. Zabrania siq
wprowadzania zwierzqt na teren CK|S.

s12
Podpisanie umowy przez uczestnika warsztatow organizowanych przez CKiS jest
przyjqciem do wiadomoSci, akceptacjq zobowiqzaniem do
r6wnoznaczne
przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku osob niepelnoletnich za
przestrzeganie Regulaminu odpowiadajq ich prawni opiekunowie.

z

i

s13
1. Rekrutacja na warsztaty artystyczne odbywa siq telefonicznie lub osobiscie u
koordynatora warsztatow artystycznych.
lnformacja
naborze na warsztaty artystyczne umieszczana jest na stronie
www.ckis.tczew.pl
2. Pienvszefistwo uczestnictwa majq dzieci kontynuujqce naukq, ktorych rodzice lub
opiekunowie prawni zgloszq akces przed zakoficzeniem warsztat6w artystycznych
w danym roku szkolnym.

o

Zalqcznik nr 2 do zazqdzenia

)lliill8ll"Jtora

cKis

TABELA OPLAT ZA UDZIAL W WARSZTATACH
w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Rok szkolny 201912020

s1

Zryczaltowane oplaty miesigczne (za dany miesiqc kalendarzowy):

1.

Taniec towarzyski.
grupa poczqtkujqca
grupa zaawansowana
i90 min)
grupa sportowa
i90 min)

-

2.

Taniec Hip Hop:
grupa dla poczqtkujqcych
grupy dla zaawansowanych
grupy dla doroslych

- 40,- zl (zajqcia 1 razw tygodniu 60 min)
- 60,- zl (zajqcia 2 razy w tygodniu 60

min

- 60,- zl (zajqcia 2 razy w tygodniu 60 min

- 40,- zl (zajqcia 1 raz w tygodniu 45 min)
- 60,- zl (zajgcia 2 razy w tygodniu 60 min)
- 50,- zl (zajqcia 1 raz w tygodniu)

3. Balet:

4.

grupa dla poczqtkujqcych
grupa zaawansowana
acrobalet

Rytmika
w formie zabawy
z elementami baletu

-

5.

40,- zl (zajqcia 1 raz w tygodniu 60 min)
- 60,- zl (zajqcia 2 razy w tygodniu 60 min)
- 50,- zl (zajqcia 1 raz w tygodniu 60 min)

- 40,- zl (zajqcia
- 40,- zl (zajqcia 1

1

Warsztaty plastyczne:
w tygodniu 60 min
- 11 raz
raz w tygodniu 90 min

- 40,- zl

Warsztaty muzyczne:
gitara (wszystkie grupy)
gitara elektryczna

- 50,- zl (zalqcia 1

-

6.

-

raz w tygodniu 30 min)
raz w tygodniu 45 min)

- 50,- zl

1

raz w tygodniu 60 min)
raz w tygodniu 60 min)

- zajqcia 1 razw tygodniu 60 min
- zajqcia 1 razw tygodniu 90 min

- 40,- zl

8.

Warsztaty wokalne

- 40,- zl (zaiecia 1

raz w tygodniu 50 min)

9.

Warsztaty teatralne

- 40,- zl (zalqcia I

raz w tygodniu 60 min)

-

- 50,- zl (zalqcia

7. Ch6r Dziecigco-Mlodziezowy Passionatka
- 50,- zl

zl

10. Ch6r mieszany ,,Passionata"

- 5,-

11. Warsztaty animacji

- 50,- zl (zajqcia 1 raz w tygodniu 180 min)

12. Warsztaty filmowe

- 50,- zl (zajqcia 1 raz w tygodniu 120 min)

1

3. Warsztaty gimnastyki artystycznej:

14. Warsztaty Minecraft

(zajqcia

1

raz w tygodniu '120 min)

- 50,- zl (zajqcia 1 raz w tygodniu 60 min)
- 50,- zl (zalqcia 1 raz w tygodniu 90 min)

s2

1.

35 zl - oplata za udzial w warsztatach muzycznych
za 1 lekcjq (45 minut)

2.

35 zl

- oplata za

- instrument6w klawiszowych

udzial w warsztatach muzycznych

(45 minut)

-

wynosi

perkusja wynosi za 1 lekcjg

s3
Oplata za udzial:
1. w kursie tafica dla
2. w kursie tarica latynoamerykariskiego dla

doroslych

-

150 zl (12 spotkaf 60 minutowych)

pari - 150 zl (12 spotkaf 60 minutowych)

s4
Nale2no5ci, o kt6rych mowa w S 1, 2 i 3 dotyczq jednej osoby.

Zalqcznik nr 3 do zarzqdzenia
Nr 16/19 Dyrektora CK|S

2dnia29.07.19

r.

Umowa zaied warsztatowych - GRUPOWYCH
zawarta w

dniu

. r. w Tczewie, pomiqdzy:

Centrum Kultury i Sztuki, z siedzibq ul. Wyszyfiskiego 10, 83 - 110 Tczew, zwanym dalej ,,CKiS", reprezentowanym
przez Joannq Grabowskq - Dyrektora,
a

(imiq i nazwisko Uczestnika w przypadku osoby pelnoletniej/Rodzica Uczestnika/Prawnego Opiekuna Uczestnika
warsztat6w),
zamieszkalym ul.
Pesel:

nr tel. kontaktowego:
adres e-mail:

Dane uczestnika warsztat6w (ie5li iest osoba niepelnoletnia):

lmiq i nazwisko:
Data urodzenia:
zwanego w dalszej czqSci umowy: ,,Uczestnikiem"

s1.
CKiS zobowiqzuje siq w okresie roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzai w siedzibie CKiS w Tczewie przy
w kt6rych Uczestnik uzyskuje prawo
ul. Wyszyriskiego 10, warsztaty grupowe
osobistego uczestnictwa.

s2'

zl miesiqcznie, platna na
tytulu organizowania zajqi, o kt6rych mowa w 5 1 CK|S pobiera oplatq w kwocie
rachunek bankowy CK|S nr 63 L24O L242 l,tl,l OOLO 0222 828t, got6wkq lub kartq w kasie CK|S w godzinach jej

Z

pracy.

s3'
CKiS,

w ramach realizacji swoich obowiqzk6w wynikajqcych z niniejszej umowy:

L) zapewnienia Uczestnikowi prowadzenie zajqc, o kt6rych mowa w S 1 niniejszej umowy przez odpowiednio
wyksztalconE i przygotowanq kadrq instruktor6w,

2)

zobowiqzuje siq do prowadzenia zajqi, o kt6rych mowa w 5 1 niniejszej umowy wedlug autorskiego programu
nauczania dostosowanego w jak najwiqkszym mo2liwym zakresie do indywidualnych uzdolniefi, mo2liwo$ci
i preferencji wszystkich uczestnik6w,
3) zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzqcego warsztaty, bez koniecznoSci wcze6niejszego
uprzedzania o tym uczestnik6w zajqi, w przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora,
4) zachowuje prawo do odwolania warsztat6w i przeprowadzenia ich w innym terminie, w przypadku sytuacji

5)

losowych,
zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajqi.

54.

Uczestnik zobowiqzuje siq:

L) do systematycznego uczestnictwa w zajqciach, o kt6rych mowa w I 1 niniejszej umowy,
2) przestrzegania zapis6w Regulaminu dzialania warsztat6w edukacji artystycznej CKiS w Tczewie stanowiqcego
zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia nr ...............
........ Dyrektora CK|S w Tczewie dostqpny na stronie
www.ckis.tczew.pl lub u Koordynatora Warsztat6w Artystycznych.

3) do uiszczania naleinych z tytulu korzystania z zajqt opisanych w S 1 niniejszej umowy oplat w systemie
miesiqcznym - z 96ry do 15-go dnia kaidego miesiqca (lub odpowiednio jego Rodzic bqd2 Opiekun). jest on tak2e
zobowiqzany do pokrycia w/w koszt6w zajqi w kt6rych nie uczestniczyl.

4) w czasie przebywania w siedzibie

CK|S

do przestrzegania przepis6w ppo2 i BHP oraz zachowania

czystoSci

i poszanowania mienia CKiS oraz innych uczestnik6w warsztat6w,

5s'
Uczestnik (odpowiednio jego Rodzic lub Opiekun prawny) przyjmuje jednocze6nie do wiadomo6ci i akceptuje, 2e
brak regularnego uiszczania na rzecz CK|S nale2noSci, o kt6rych mowa w 5 2 niniejszej umowy skutkowai bqdzie
(niezale2nie od konsekwencji opisanych w 5 6 pkt 2 umowy), tak2e dodatkowo skierowaniem przez CK|S sprawy na
drogq postqpowania sqdowego (ewentualnie w razie potrzeby tak2e egzekucyjnego) celem dochodzenia niniejszej
kwoty, co w takim przypadku spowoduje dodatkowe, zbqdne i wysokie koszty po stronie zobowiqzanego Uczestnika.

$s'
Umowa niniejsza moie zostai rozwiqzana przez CKiS ze skutkiem natychmiastowym (i w takim przypadku skutkowai
bqdzie r6wnie2 natychmiastowym skre6leniem Uczestnika z listy os6b korzystajqcych z organizowanych przez CKiS

zajqi) w przypadku:
1) czterech nieusprawiedliwionych nieobecnoSci (nieobecnoSi miesiqczna) Uczestnika na zajqciach,
2) nieuiszczenia w terminie oplaty okreSlonej w 5 2 niniejszej umowy za choiby jeden miesiqc, bez wczeSniejszego
poinformowania koordynatora warsztat6w artystycznych z ramienia CKiS o zaistnialych trudno6ciach,
3) innego przypadku ra2qcego naruszania przez Uczestnika zapis6w Regulaminu, o kt6rym mowa w S 4 pkt 2.
5z'
Uczestnik (Rodzic Uczestnika lub Opiekun prawny Uczestnika) mo2e rozwiqzai niniejszE umowq bez podania
przyczyny za miesiqcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiqca.

58'
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

Sg'
Jako Rodzic Uczestnika/Prawny Opiekun Uczestnika warsztat6w wyra2am zgodq na wykorzystanie przez CKiS
wizerunku Uczestnika, w tym na obr6t egzemplarzami, na kt6rych utrwalono wizerunek oraz na zwielokrotnienie
wizerunku wszelkimi dostqpnymi aktualnie metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, tak2e wraz z
wizerunkiem innych os6b w celach promocyjnych CK|S. Zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez CK|S
udzielam nieodplatnie na czas nieokre5lony. Jednocze3nie oSwiadczam,2e wykorzystanie wizerunku Uczestnika
zgodnie z treSciq niniejszego oSwiadczenia nie narusza niczyich d6br osobistych ani innych praw.
5 10'

1.

W

2.

zarzqdzenia nr
Dyrektora CKiS w Tczewie.
Sprawy sporne wynikajqce z niniejszej umowy bqdq rozstrzygane przez Sqd Rejonowy wlaSciwy dla siedziby CKiS.

sprawach nieunormowanych niniejszq umowq majE zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Regulaminu dzialania warsztat6w edukacji artystycznej CKiS w Tczewie stanowiqcego zalqcznik nr 1 do

................

s 11'
jednobrzmiqcych
Umowa zostala sporzqdzona w dw6ch
egzemplarzach - po jednym dla ka2dej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Centrum Kultury i Sztuki z siedzibq w Tczewie (83-110), ul. Wyszyriskiego 10, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art, L3 ust. 1
ust. 2 o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia27 kwietnia 2016 r. informuje, i2:

1.

Podanie danych

jest dobrowolne, ale

niezbqdne

w celu realizacji

i

konkursu/festiwalu/przeglqdu/pleneru artystycznego+

organizowanego przez administratora danych.
2. Paristwa dane osobowe przetwarzane bqdq w celu organizacji konkursu/festiwalu/przeglqdu/pleneru artystycznego* na podstawie
art. 6 ust 1 pkt b Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46lWE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz,Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
3. Przysluguje Pahstwu prawo dostqpu do tre5ci swoich danych i ich sprostowania.
4. Pafistwa dane bqdq udostqpniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja, wsp6luczestnicy wydarzenia, sfuZby porzqdkowe
(ochrona).
5. Pafistwa dane osobowe nie bgdq przekazywane do paistwa trzeciego.
5. Paristwa dane osobowe bqdq przechowywane przez czas zgodny z obowiqzujqcymi przepisami dotyczqcymi archiwizacji- 50 lat.
7. lnspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Giuchowska e-mail: inspektor@um.tczew.pl
8. Majq Pafistwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajq Paristwo, i2 przetwarzanie
danych osobowych Paistwa dotyczqcych narusza przepisy o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia
2016r.
Wyraiam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do cel6w budowania pozytywnego wizerunku Administratora
Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i mediach,

pod pis

Zgodnie z arl.7 og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) , wyraiam zgodq na
przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie/festiwalu/przeglqdzie/plenerze plastycznym*.

podpis

Centrum Kultury i Sztuki z siedzibq w Tczewie (83-110), ul. Wyszyriskiego 10, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust.
ust. 2 o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zdnia2T kwietnia 2016 r, informuje, i2:
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbqdne w celu organizacji zajqi artystycznych realizowanych przez administratora danych.

L.
2.

1"

i

Paistwa dane osobowe przetwarzane bqdq w celu organizacji zajqi artystycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (o96lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz,Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

3.
4.

Przysluguje Paistwu prawo dostqpu do tre5ci swoich danych i ich sprostowania.

5.
6.
7,
8.

Pa6stwa dane osobowe nie bqdq przekazywane do paristwa trzeciego.

Paristwa dane bqdq udostqpniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja, organizatorzy konkurs6w jeSli zostanie na niego
zgtoszony uczestnik warsztat6w,

Padstwa dane osobowe bgdq przechowywane przez czas zgodny z obowiqzujqcymi przepisami dotyczqcymi archiwizacji- 5 lat.

lnspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Gluchowska e-mail: inspektor@um.tczew.pl

Majq Paistwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznajq Paristwo, i2 przetwarzanie
danych osobowych Pahstwa dotyczqcych narusza przepisy o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2076r.
Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do cel6w budowania pozytywnego wizerunku Administratora
Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i mediach.

pod pis

l0

Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia
Nr 16/19 Dyrektora CKiS

z dnia 29.07 .19

r.

Umowa zaie6 warsztatowych - INDYWIDUALNYCH
zawarta w

dniu

. r. w Tczewie, pomiqdzy:

Centrum Kultury i Sztuki, z siedzibq ul. Wyszyriskiego 10, 83
przez Joannq Grabowskq - Dyrektora,

-

L1O Tczew, zwanym dalej ,,CKiS", reprezentowanym

a

(imiq i nazwisko Uczestnika w przypadku osoby pelnoletniej/Rodzica Uczestnika/Prawnego Opiekuna Uczestnika
warsztat6w),

Pesel: ,..........

nr tel. kontaktowego:
adres e-mail:

....................

lmiq i nazwisko:

..'....................,

..............

Data urodzenia: ...............
zwanego w dalszej czqSci umowy: ,,Uczestnikiem"

Sr'

CK;S zobowiqzuje siq
ul. Wyszyriskiego L0,
uczestnictwa.

w okresie roku

warsztaty

szkolnego 2Ot912020 przeprowadzai w siedzibie CK|S w Tczewie przy
.....!........, w kt6rych Uczestnik uzyskuje prawo osobistego

$z'

zl miesiqcznie, platna na
tytulu organizowania zajq6, o kt6rych mowa w 5 1 CKIS pobiera oplatq w kwocie
jej
rachunek bankowy CK;S nr 63 L24O L242 LLIL OOLO 0222 828L, got6wkq lub kartq w kasie CKiS w godzinach

Z

pracy.

5 3.

w ramach realizacji swoich obowiqzk6w wynikajqcych z niniejszej umowy:
6) zapewnienia Uczestnikowi prowadzenie zajqt., o kt6rych mowa w 5 1 niniejszej umowy przez odpowiednio
wyksztalconq i przygotowanq kadrq instruktor6w,
7) zobowiqzuje siq do prowadzeniazajq{ o kt6rych mowa w S l niniejszej umowy wedlug autorskiego programu
nauczania dostosowanego w jak najwiqkszym mo2liwym zakresie do indywidualnych uzdolnied, mo2liwoSci i
preferencji wszystkich uczestnik6w,
g) zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzqcego warsztaty, bez konieczno5ci wcze5niejszego
uprzedzania o tym uczestnik6w zajqi, w przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora,
9) zachowuje prawo do odwofania warsztat6w i przeprowadzenia ich w innym terminie, w przypadku sytuacji

CKiS,

losowych,

10)

zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajqi.

1l

Sq'
Uczestnik zobowiqzuje siq:

5) do systematycznego uczestnictwa w zajqciach, o kt6rych mowa w $ 1 niniejszej umowy,
6) przestrzegania zapis6w Regulaminu dzialania warsztat6w edukacji artystycznej CKiS w Tczewie stanowiqcego
zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia nr
Dyrektora CK|S w Tczewie dostqpny na stronie
www.ckis.tczew.pl lub u Koordynatora Warsztat6w Artystycznych.

7) do uiszczania nale2nych z tytulu korzystania z zajqi opisanych w 5 1 niniejszej umowy oplat w systemie

- z dolu do 10-go dnia kaidego miesiqca (lub odpowiednio jego Rodzic bqd2 Opiekun). Jest on takze
zobowiqzany do pokrycia w/w koszt6w zajqi w kt6rych nie uczestniczyl lecz o fakcie nieobecnoSci nie
miesiqcznym

poinformowal instru ktora ( nie p62ni ej nii 2 d ni przez pla nowa na lekcjq).
8) w czasie przebywania w siedzibie CKiS do przestrzegania przepis6w ppo2
i poszanowania mienia CKiS oraz innych uczestnik6w warsztat6w,

i

BHP oraz zachowania czysto6ci

$s'
Uczestnik (odpowiednio jego Rodzic lub Opiekun prawny) przyjmuje jednocze6nie do wiadomoSci i akceptuje, 2e
brak regularnego uiszczania na rzecz CK|S nale2noSci, o kt6rych mowa w 5 2 niniejszej umowy skutkowai bqdzie
(niezale2nie od konsekwencji opisanych w S 6 pkt 2 umowy), tak2e dodatkowo skierowaniem przez CK|S sprawy na
drogq postqpowania sqdowego (ewentualnie w razie potrzeby tak2e egzekucyjnego) celem dochodzenia niniejszej
kwoty, co w takim przypadku spowoduje dodatkowe, zbqdne i wysokie koszty po stronie zobowiqzanego Uczestnika.

s6'
Umowa niniejsza mo2e zostai rozwiqzana przez CK|S ze skutkiem natychmiastowym (i w takim przypadku skutkowai
bqdzie r6wnie2 natychmiastowym skreSleniem Uczestnika z listy os6b korzystajqcych z organizowanych przez CK|S
zajqi) w przypadku:
4) czterech nieusprawiedliwionych nieobecnoSci (nieobecnoSi miesiqczna) Uczestnika na zajqciach,
5) nieuiszczenia w terminie oplaty okreSlonej w S 2 niniejszej umowy za choiby jeden miesiqc, bez wczeSniejszego
poinformowania koordynatora zajqi artystycznych z ramienia CKiS o zaistnialych trudno6ciach,
6) innego przypadku ra2qcego naruszania przez Uczestnika zapis6w Regulaminu, o kt6rym mowa w 5 4 pkt 2.
Sz'

Uczestnik (Rodzic Uczestnika lub Opiekun prawny Uczestnika) mo2e rozwiqzai niniejszE umowe bez podania
przyczyny za miesiqcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiqca.

s8'
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.

9g'
Jako Rodzic Uczestnika/Prawny Opiekun Uczestnika warsztat6w wyra2am zgodq na wykorzystanie przez CK|S
wizerunku Uczestnika, w tym na obr6t egzemplarzami, na kt6rych utrwalono wizerunek oraz na zwielokrotnienie
wizerunku wszelkimi dostqpnymi aktualnie metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, tak2e wraz z
wizerunkiem innych os6b w celach promocyjnych CKiS. Zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez CK|S
udzielam nieodplatnie na czas nieokreSlony. JednoczeSnie oSwiadczam, ie wykorzystanie wizerunku Uczestnika
zgodnie z treSciq niniejszego oSwiadczenia nie narusza niczyich d6br osobistych ani innych praw.

s 10.

3. W sprawach nieunormowanych niniejszq umowq majE zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz

4.

Regulaminu dzialania warsztat6w edukacji artystycznej CKiS w Tczewie stanowiqcego zalqcznik nr 1 do
zarzqdzenia nr ................
Dyrektora CKiS w Tczewie.
Sprawy sporne wynikajqce z niniejszej umowy bqdq rozstrzygane przez Sqd Rejonowy wla5ciwy dla siedziby CK|S.

s 11'
Umowa zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach - po jednym dla ka2dej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
t2

Centrum Kultury i Sztuki z siedzibq w Tczewie (83-110), ul. Wyszyriskiego 10, jako admlnistrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1
ust. 2 o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, i2:

9.
10.

L1.
L2,
13.
14.
15.
16.

i

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbqdne w celu realizacji konkursu/festiwalu/przeglqdu/pleneru artystycznego*
organizowanego przez administratora da nych.
Pafstwa dane osobowe przetwarzane bqdq w celu organizacji konkursu/festiwalu/przeglQdu/pleneru artystycznego* na podstawie
art. 6 ust 1 pkt b Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95146/WE (o96lne rozporzEdzenie o ochronie danych) (Dz,Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
Przysluguje Paistwu prawo dostgpu do tre5ci swoich danych i ich sprostowania.
Pafistwa dane bqdq udostepniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja, wsp6luczestnicy wydarzenia, stu2by porzqdkowe
(ochrona).
Padstwa dane osobowe nie bqdq przekazywane do paristwa trzeciego.
Pafistwa dane osobowe bgdq przechowywane przez czas zgodny z obowiqzujqcymi przepisami dotyczqcymi archiwizacji - 50 lat.
lnspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Gluchowska e-mail: inspektor@um.tczew.pl
Majq Paristwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajq Paistwo, i2 przetwarzanie
danych osobowych Pahstwa dotyczqcych narusza przepisy o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
20t6r.

Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do cel6w budowania pozytywnego wizerunku Administratora
Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i mediach.

podpis
Zgodnie z aft.7 og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2OL6 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) , wyra2am zgodq na
przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie/festiwalu/przeglqdzie/plenerze plastycznym*.

podpis

Centrum Kultury iSztuki z siedzibq w Tczewie (83-110), ul. Wyszyriskiego 10, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. L
ust. 2 o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, i2:
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbqdne w celu organizacji zajqi artystycznych realizowanych przez admlnistratora danych.

i

10.

Pafistwa dane osobowe przetwarzane bqdq w celu organizacji zajqi artystycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20t6/679 z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz,Urz.UE.L Nr 1L9, str. 1)

11.

Przysluguje Paristwu prawo dostqpu do tre6ci swoich danych

L2.

Padstwa dane bqdq udostgpniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja, organizatorzy konkurs6w jeSli zostanie na niego
zgloszony uczestnik warsztat6w,

L3.

Paristwa dane osobowe nie bgdq przekazywane do paristwa trzeciego.

14.

Paristwa dane osobowe bqdq przechowywane przez czas zgodny z obowiqzujqcymi przepisami dotyczqcymi archiwlzacji

15.

lnspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Gluchowska e-mail: inspektor@um.tczew.pl

iich sprostowania.

-

5 lat.

16. Majq Paistwo prawo do

wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznajq Paistwo, i2 przetwarzanie
danych osobowych Pahstwa dotyczqcych narusza przepisy o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

20t6r.
Wyraiam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do cel6w budowania pozytywnego wizerunku Administratora
Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i mediach.

podpis

l3

