
 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH  

PN. „SZTUKI WALKI W KONTAKT IMPROWIZACJI” 

 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Warsztatów "Sztuki Walki w Kontakt Improwizacji" jest Nowohuckie Centrum Kultury, 

al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków, NIP: 675-000-65-76, REGON 001002538. 
2. Udział w Warsztatach "Sztuki Walki w Kontakt Improwizacji" jest równoznaczny z akceptacją 

Regulaminu uczestnictwa w Warsztatach, zwanego dalej „Regulaminem”, przez Uczestnika. 

3. Warsztaty "Sztuki Walki w Kontakt Improwizacji" odbędą się w dniach 25 – 26 maja 2019 r.  i obejmują: 

warsztaty z techniki tańca, kontakt improwizacji, czerpiące z wiedzy i narzędzi sztuk walki, które 

poprowadzi Michał Ratajski - łącznie 9 godzin zegarowych. Warsztaty są przeznaczone dla osób 

pełnoletnich posiadających umiejętności i doświadczenie taneczne na poziomie średnio zaawansowanym 

i zaawansowanym. Warsztaty odbędą się zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem. 

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, która ukończyła 18 lat, jest w dobrym stanie zdrowia, 

pozwalającym na udział w warsztatach, posiada umiejętności i doświadczenie taneczne na 

poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym oraz uiściła opłatę za udział w 

Warsztatach; 

c) Warsztatach – rozumie się przez to: warsztaty "Sztuki Walki w Kontakt Improwizacji" 

odbywające się w dniach 25-26 maja 2019 roku w Nowohuckim Centrum Kultury. 

 

 

II. Zapisy i opłaty 

1. Zapisy do udziału w Warsztatach rozpoczynają się w dniu: 13 maja 2019 r. Ilość miejsc w grupie jest 

ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Zapisu można dokonać poprzez zaakceptowanie Regulaminu  warsztatów oraz wypełnienie on-line karty 

zgłoszenia znajdującej się na stronie www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl  

3. Do udziału w Warsztatach uprawnione będą osoby będące Uczestnikami, o których mowa w punkcie 

I.4.b  

4. Po otrzymaniu potwierdzenia w formie wiadomości przesłanej drogą mailową od Organizatora 

o zakwalifikowaniu na Warsztaty, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania wpłaty na 

rachunek bankowy Nowohuckiego Centrum Kultury: PKO Bank Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 

0130 opłaty: 

a) 200 złotych (słownie dwieście złotych) za dwa dni Warsztatów "Sztuki Walki w Kontakt 

Improwizacji", tj. udział w Warsztatach w dniach: 25.05.2019 r. oraz 26.05.2019 r. 

b) 115 złotych (słownie sto piętnaście złotych) za jeden dzień Warsztatów "Sztuki Walki w 

Kontakt Improwizacji", tj. udział w Warsztatach w dniu 25.05.2019 r. 

 

5. Nie należy dokonywać zgłoszeń ani żadnych wpłat na konto Organizatora jeżeli na stronie Organizatora 

lub w wysłanym mailingu pojawi się informacja o zamknięciu grup warsztatowych (nie dotyczy osób 

które zgodnie z pkt II.4 otrzymały maila z informacją o zakwalifikowaniu  na warsztaty). 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości miejsc w grupie lub zamknięcia listy 

uczestników Warsztatów w wybranym przez siebie momencie. W przypadku małej ilości zgłoszeń 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów. W przypadku określonym w zdaniu 

poprzedzającym opłata za Warsztaty zostanie zwrócona w całości wszystkim Uczestnikom, którzy 

dokonali opłaty. Uczestnicy otrzymają informację drogą mailową. 

 

 

III. Uczestnicy 

1. Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do stawienia się w Nowohuckim Centrum Kultury, al. Jana 

Pawła II 232 w Krakowie, w dniu Warsztatów co najmniej na dwadzieścia minut przed ich rozpoczęciem, 

aby zgłosić się do biura organizacyjnego i dopełnić pełnej procedury rejestracji na Warsztaty.  

2. Uczestnik spóźniony nie zostanie wpuszczony na Warsztaty, a wniesiona przez niego opłata nie zostanie 

zwrócona.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 

Uczestnika. Uczestnik we własnym zakresie i na własny koszt powinien ubezpieczyć się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

http://www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl/


 

 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inne mienie Uczestnika, które może 

zostać zagubione, zniszczone lub skradzione. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Warsztatów Uczestnika, który będzie zakłócał 

przebieg Warsztatów lub postępował sprzecznie z poleceniami Pedagoga lub przedstawicieli 

Organizatora. W szczególności niedozwolone jest: pozostawanie w czasie Warsztatów pod wpływem 

alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a także zakazane jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu 

oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków. Wnoszenie jedzenia na salę taneczną jest zabronione.  

6. Uczestnik nie może filmować, nagrywać ani fotografować Warsztatów.  

 

 

IV.  Obowiązek informacyjny, przetwarzanie danych osobowych 

1. Administrator danych: 
Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), 

al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków 

2. Inspektor Ochrony Danych:– kontakt: IODO@NCK.KRAKOW.PL 

3. Twoje prawa: 
Za każdym razem, gdy wasze dane będą niekompletne, nieprawidłowe, chcecie ograniczyć ich 

przetwarzanie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, wykonać prawo do przeniesienia danych innemu 

administratorowi lub je po prostu usunąć prosimy o kierowanie wniosku na podany adres e-mail. 

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

4. Cel przetwarzania: 
Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy gdy sam nam je podasz w postaci: imienia, nazwiska w celu 

zorganizowania i przeprowadzenia Warsztatów i zapewnienia udziału w Warsztatach. Podanie danych 

osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa realizacja 

usług. 

5. Informacja o profilowaniu i przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych : 
Oferty nie są profilowane. 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

6. Podstawa prawna przetwarzania: 
Wykonanie umowy, tj. usługi realizacji Warsztatów - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, której stroną 

jest Klient. 

7. Okres przechowywania danych osobowych: 
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres 3 miesięcy. 

8. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: Twoje dane 

przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu. Twoje dane nie będą przekazywane 

innym podmiotom. 

 

 

V. Utrwalanie i korzystanie z wizerunku Uczestnika 

1. Uczestnik Warsztatów poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na utrwalanie 

wizerunku Uczestnika w formie fotografii i filmu. Utrwalenie wizerunku Uczestnika będzie 

wykonywane przez przedstawicieli Organizatora w ramach Warsztatów "Sztuki Walki w Kontakt 

Improwizacji". 

2. Uczestnik Warsztatów poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na korzystanie 

przez Organizatora z wizerunku Uczestnika utrwalonego w związku z udziałem Uczestnika 

w Warsztatach, do celów dokumentowania i promowania działalności Organizatora, w szczególności 

poprzez zamieszczanie wizerunku Uczestnika w formie fotografii lub filmu w niekomercyjnych 

materiałach prezentujących działalność Organizatora, na jego stronach internetowych oraz w 

drukowanych i upowszechnianych cyfrowo materiałach informacyjnych. 
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