
REGULAMIN UCZESTNICTWA  

MAŁY TEATR RUCHU 
 

 

I. Informacje ogólne 

1. Mały Teatr Ruchu jest formą zajęć edukacyjno-artystycznych przeznaczonych dla dzieci, prowadzonych przez 

Organizatora w ramach jego działalności statutowej w dziedzinach edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenia warunków dla rozwoju 

amatorskiego ruchu artystycznego.  

2. Udział dziecka w zajęciach Małego Teatru Ruchu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu uczestnictwa w Małym 

Teatrze Ruchu, zwanego dalej „Regulaminem”, przez Rodziców dziecka. 

3. W ramach Małego Teatru Ruchu dzieci w nim uczestniczące mają możliwość korzystania z edukacji i sztuki w obiektach 

Organizatora.  

4. Uczestnikami Małego Teatru Ruchu mogą być dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Zajęcia w ramach Małego Teatru Ruchu 

odbywają się w dwóch grupach wiekowych: 4-6 lat oraz 7-9 lat.  

5. 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) Rodzicu – rozumie się przez to osobę będącą rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, której przysługuje władza 

rodzicielska nad dzieckiem w zakresie co najmniej wystarczającym do zapisania dziecka na zajęcia Małego Teatru 

Ruchu i udzielenia zgód i upoważnień określonych w Regulaminie; 

c) Uczestniku – rozumie się przez to dziecko uczestniczące w zajęciach Małego Teatru Ruchu. 

 

II. Zapisy i opłaty 

1. Zapisy do udziału dzieci w Małym Teatrze Ruchu rozpoczynają się 7 sierpnia 2019 r. Ilość miejsc w grupach jest 

ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Zapisu należy dokonać poprzez zalogowanie do serwisu strefazajec.pl., pisemną akceptację niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych  podanych w niniejszym Regulaminie. 

3. Wypełnienie sekcji „Dane osobowe” i podpisanie Regulaminu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez 

Rodzica Uczestnika, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz 

danych osobowych Rodzica 

4. Zajęcia w ramach Małego Teatru Ruchu odbywają się w miesiącach od września 2019 r. do czerwca 2020 r., w czasie 

których opłata jest obowiązkowa przez wszystkie dziesięć miesięcy nauki. 

5. Po dokonaniu zapisu Rodzic zobowiązany jest do dokonania wpłaty na rachunek bankowy Nowohuckiego Centrum 

Kultury: PKO Bank Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130 lub w kasie NCK kwoty:  

 za I semestr (miesiące: wrzesień-styczeń) 500 złotych (słownie: pięćset złotych) w terminie do 15 października 

2019 r. oraz za II semestr (miesiące: luty-czerwiec) 500 złotych (słownie: pięćset złotych) w terminie do 15 

marca 2020 lub  

 miesięcznie 120 złotych (słownie: sto dwadzieścia złotych) w terminie do 10. dnia bieżącego miesiąca nauki. 

6. Z uwagi na to, że opłata za uczestnictwo w Małym Teatrze Ruchu jest stała za każdy miesiąc nauki oraz skalkulowana na 

podstawie ilości zajęć w całym roku szkolnym 2019/20 nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do 

zmniejszenia ani odstąpienia od pobrania opłaty za uczestnictwo w Małym Teatrze Ruchu. 

 

III. Uczestnicy 

1. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach Małego Teatru Ruchu po wykonaniu przez Rodziców dziecka obowiązków 

określonych w punktach II.2 i II.3 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestnika w drodze na zajęcia i z zajęć do domu. 

3. Rodzic poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na udział Uczestnika w zajęciach Małego Teatru 

Ruchu. 

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 Małego Teatru Ruchu zobowiązany jest zachowywać czystość oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm 

zachowania się. 

6. Uczestnik Małego Teatru Ruchu zobowiązany jest stosować się do poleceń instruktora, a w szczególności w zakresie 

wykonywanych ćwiczeń i ich przebiegu. 

7. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania szacunku i koleżeńskiego odnoszenia się do innych Uczestników. 

8. Uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Nowohuckiego Centrum Kultury, w tym również jego pomieszczenia. Za 

szkody dokonane przez uczestnika Małego Teatru Ruchu pełną odpowiedzialność ponoszą jego Rodzice. 

9. W przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika zasad udziału w Małym Teatrze Ruchu wynikających z niniejszego 

regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z zajęć Małego Teatru Ruchu.  

 

IV. Rodzice 

1. Rodzic zobowiązany jest informować instruktora prowadzącego zajęcia o stanie zdrowia i każdej niedyspozycji 

Uczestnika, szczególnie, jeżeli może mieć to wpływ na ograniczenia w wykonywaniu przez Uczestnika ćwiczeń lub jego 

bezpieczeństwo. 

2. Rodzic zobowiązany jest zapewnić Uczestnikowi strój odpowiedni do zajęć oraz obuwie zamienne, według wskazań 

instruktora. 

3. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzić punktualnie Uczestnika na zajęcia oraz punktualnie odebrać Uczestnika z zajęć. 



4. Odbiór Uczestnika może być dokonany przez Rodzica wskazanego w niniejszym Regulaminie lub inną osobę 

upoważnioną przez Rodzica, z tym zastrzeżeniem, że osoba zgłaszająca się po Uczestnika wylegitymuje się i wykaże, że 

jest upoważniona do odbioru Uczestnika.  

5. Rodzic może przebywać na sali ćwiczeń wyłącznie podczas pokazów, w których bierze udział jego dziecko. Rodzic nie 

może przebywać na sali podczas zajęć. 

  

V. 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: imię i nazwisko Uczestnika, daty urodzenia 

Uczestnika, imię i nazwisko Rodzica, adresu e-mail Rodzica, nr telefonu Rodzica, w celu zorganizowania i 

przeprowadzenia zajęć Małego Teatru Ruchu i zapewnienia udziału w zajęciach Małego Teatru Ruchu. Podanie danych 

osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe uczestnictwo w w zajęciach 

Małego Teatru Ruchu. 

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

międzynarodowych : 
Oferty nie są profilowane. 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana i Uczestnika/Dziecka danych osobowych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

6. Podstawa prawna przetwarzania: 
Wykonanie umowy, tj. usługi realizacji zajęć Małego Teatru Ruchu - 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 12 miesięcy. 

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

przetwarzającym dane w naszym imieniu. Twój e-mail nie będzie przekazywany innym podmiotom. 

9. Rodzic poprzez wypełnienie Regulaminu oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w punkcie 4 są prawdziwe i 

pochodzą od Rodzica (Rodzic jest źródłem danych osobowych). 

 

VI. Utrwalanie i korzystanie z wizerunku Uczestnika 

1. Rodzic poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na utrwalanie przez Organizatora wizerunku 

Uczestnika w formie fotografii i filmu. 

2. Rodzic poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku 

Uczestnika utrwalonego w związku z udziałem Uczestnika w zajęciach Małego Teatru Ruchu, 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 Małego Teatru Ruchu. 

 

VII. Newsletter Organizatora 

1. Rodzic poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany 

podczas zapisu adres e-mail Rodzica, informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Organizatora w 

ramach działalności Krakowskiego Centrum Choreograficznego w formie Newslettera.. 

2. Newsletter wysyłany jest okresowo, a przesyłane wiadomości mogą być dobrane dla każdego z Rodziców / 

Uczestników z osobna. 

3. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez klikniecie w link Usuń zawarty w każdym emailu z Newsletterem. 

 

 

DANE OSOBOWE 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez Organizatora zgodnie z treścią Regulaminu: 

 

Imię i nazwisko Uczestnika (Dziecka) …………………………………………… 

Data urodzenia Uczestnika …………………………………………… 

Imię i nazwisko Rodzica …………………………………………… 

Numer telefonu Rodzica …………………………………………… 

Adres e-mail Rodzica …………………………………………… 

 

……………………………….…………………………. 

mailto:IODO@NCK.KRAKOW.PL


(miejscowość, data i podpis Rodzica) 

 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika zgodnie z treścią Regulaminu. 

 

 

 

……………………………….…………………………. 

(miejscowość, data i podpis Rodzica) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Organizatora zgodnie z treścią Regulaminu. 

 

 

 

……………………………….…………………………. 

(miejscowość, data i podpis Rodzica) 

 


