
REGULAMIN UCZESTNICTWA  
PRACOWNIA PRO 

 
I. Informacje ogólne 

1. Pracownia PRO jest formą zajęć edukacyjno-artystycznych przeznaczonych dla osób, które ukończyły 18 lat, 
prowadzonych przez Organizatora w ramach jego działalności statutowej w dziedzinie tańca i edukacji kulturalnej. 

2. Udział w zajęciach Pracowni PRO jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu uczestnictwa w Pracowni PRO, zwanego 
dalej „Regulaminem”, przez uczestnika. 

3. Uczestnikami Pracowni PRO mogą być osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają umiejętności taneczne na poziomie 
zaawansowanym.  

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
a) Organizatorze – rozumie się przez to Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków, NIP: 

675-000-65-76, REGON 001002538; 
b) Uczestniku – rozumie się przez to osobę uczestniczącą w zajęciach Pracowni PRO. 

 
II. Zapisy i opłaty 

1. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu Uczestnika na zajęcia Pracowni PRO. 
2. Zapisy do udziału w zajęciach Pracowni PRO rozpoczynają się 16 września 2017 r. Ilość miejsc w grupie jest 

ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 
3. Zapisu można dokonać poprzez zalogowanie do serwisu Biletyna.pl. oraz pisemne wypełnienie Karty Uczestnika, która 

zostanie przekazana Uczestnikowi przed zajęciami. Wypełnienie Karty Uczestnika oznacza akceptację niniejszego 
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w Karcie 
Uczestnika.   

4. Zajęcia Pracowni PRO odbywają się w miesiącach od października 2017 r. do czerwca 2018 r. w czasie których opłata 
jest obowiązkowa przez wszystkie dziewięć miesięcy nauki. 

5. Po dokonaniu zapisu Uczestnik powinien zalogować się w systemie Biletyna.pl poprzez który będzie otrzymywał 
informacje dotyczące opłat, a następnie jest zobowiązany do dokonania wpłaty na rachunek bankowy Nowohuckiego 
Centrum Kultury: PKO Bank Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130  lub w kasie NCK opłaty: miesięcznie 150 
złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) w terminie do 10. dnia bieżącego miesiąca nauki.   

6. Z uwagi na to, że opłata za uczestnictwo w zajęciach Pracowni PRO jest stała za każdy miesiąc nauki oraz skalkulowana 
na podstawie ilości zajęć w całym sezonie 2017/18 nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do 
zmniejszenia ani odstąpienia od pobrania opłaty za uczestnictwo w zajęciach Pracowni PRO. 

 
III. Uczestnicy 

1. Uczestnik Pracowni PRO dokonując zapisu deklaruje przynależność do grupy na okres jednego sezonu, od października 
2017 r. do czerwca 2018 r.  

2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia Pracowni PRO oraz usprawiedliwiania ewentualnych 
nieobecności.  

3. Od Uczestnika Pracowni PRO oczekuje się skrupulatności, sumienności, pracowitości i zaangażowania oraz 
punktualności. 

4. Uczestnik ma prawo rezygnacji z zajęć, jednak jest zobowiązany do poinformowania Organizatora na adres e-mail: 
kcc@nck.krakow.pl o takiej rezygnacji najpóźniej do końca danego miesiąca nauki. 

5. Uczestnik Pracowni PRO może brać udział w spotkaniach, prezentacjach i jamach improwizacyjnych organizowanych 
przez Krakowskie Centrum Choreograficzne.  

6. Uczestnik Pracowni PRO jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej za udział w konkursie choreograficznym 
3…2…1…TANIEC! Edycja 2017. 

7. Uczestnikowi Pracowni PRO przysługuje prawo do bieżących konsultacji oraz otrzymania opinii podsumowującej pracę 
w sezonie.  

 
IV. Dane osobowe 

1. W celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć Pracowni PRO konieczne jest zbieranie przez Organizatora danych 
osobowych Uczestników. 

2. Organizator informuje, że: 
a) administratorem danych osobowych jest Organizator: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 

Kraków; 
b) dane osobowe są zbierane w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć Pracowni PRO, w tym do 

zidentyfikowania Uczestników;  
c) odbiorcą danych jest Organizator; 
d) każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
e) każdy z Uczestników podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 

3. Uczestnik Pracowni PRO poprzez wypełnienie Karty Uczestnika dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe 
obejmujące jego imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. 

4. Uczestnik Pracowni PRO poprzez wypełnienie Karty Uczestnika dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych wskazanych w punkcie 1 przez Organizatora na potrzeby, które są niezbędne do zorganizowania                        
i przeprowadzenia zajęć Pracowni PRO i zapewnienia udziału w zajęciach Pracowni PRO. 

5. Uczestnik Pracowni PRO poprzez wypełnienie Karty Uczestnika oświadcza, że dane osobowe, o których mowa                  
w punkcie 1 są prawdziwe. 



 

V. Utrwalanie i korzystanie z wizerunku Uczestnika 
1. Uczestnik Pracowni PRO poprzez wypełnienie Karty Uczestnika wyraża zgodę na utrwalanie przez Organizatora 

wizerunku Uczestnika w formie fotografii i filmu. 
2. Uczestnik Pracowni PRO poprzez wypełnienie Karty Uczestnika wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora             

z wizerunku Uczestnika utrwalonego w związku z udziałem Uczestnika w zajęciach Pracowni PRO, do celów 
dokumentowania i promowania działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku 
Uczestnika w formie fotografii lub filmu na stronach internetowych Organizatora, na plakatach, na wystawie fotografii 
dotyczących Organizatora  i Pracowni PRO. 

 
 

 
……………………………….…………………………. 

(miejscowość, data i podpis) 
	


