
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 7/2016

RegulamiN ReZeRwacji i Zakupu biletów 
w Nowohuckim ceNtRum kultuRy

i. ReZeRwacja biletów 

1. Pracownicy Biura Organizacji Widowni prowadzą rezerwację biletów indywidualnych i grupowych:

a) telefoniczną: tel. 12 644 02 66 wew. 55, w dni robocze od godziny 8.00 do 17.00,

b) osobiście, pok. 111 w dni robocze od godziny 8.00 do 17.00,

c) mailowo: ReZeRwacja@Nck.kRakow.pl

2. Kasa biletowa prowadzi telefoniczną rezerwację biletów indywidualnych tel. 12 644 02 66 wew. 56 lub osobiście, codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 20.00 i w soboty od 11.00 do 19.00

3. Rezerwacja drogą mailową może być przyjęta po uzyskaniu następujących informacji: imię, nazwisko, nr telefonu osoby 
rezerwującej, adres e-mail.

4. Klient poprzez wysłanie e-mail z danymi, o których mowa w pkt 3 powyżej dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie 
przekazanych danych osobowych przez NCK na potrzeby, które są niezbędne do rezerwacji i sprzedaży biletów i oświadcza 
że dane osobowe, które przekazał są prawdziwe.

5. Rezerwacja drogą mailową biletów indywidualnych i grupowych jest ważna pod warunkiem otrzymania wiadomości zwrotnej.

6. Zarezerwowane bilety należy wykupić osobiście dokonując płatności w kasie, lub przelewem na rachunek bankowy 
Nowohuckiego Centrum Kultury w terminie uzgodnionym podczas rezerwacji. Zarezerwowane a niewykupione w uzgodnionym 
terminie bilety zostają anulowane.

7. Wniosek o dokonanie rezerwacji grupowej w formie pisemnej należy wysłać do Biura Organizacji Widowni e-mailem 
(REZERWACJA@NCK.KRAKOW.PL), przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w ciągu 7 dni od daty rezerwacji. Niezależnie 
od wybranej formy potwierdzenia, musi ono dotrzeć do Biura Organizacji Widowni w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym 
złożona była rezerwacja.

8. W przypadku nieodebrania i niezapłacenia za bilety grupowe z winy rezerwującego jest on zobowiązany do opłacenia kosztów 
wynoszących 50% ceny zarezerwowanych biletów. Nowohuckie Centrum Kultury dopuszcza możliwość zwolnienia z tej 
opłaty jeżeli sytuacja wynikła z przyczyn niezależnych od rezerwującego (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadki 
losowe). W takim przypadku rezerwujący zobowiązany jest wysłać do Biura Organizacji Widowni pisemne oświadczenie, 
w którym zostanie podana przyczyna nieodebrania biletów.

9. Na każdym etapie rezerwacji klient jest zobowiązany do powiadomienia Biura Organizacji Widowni o wszelkich zmianach 
w ilości zarezerwowanych biletów.

ii. SpRZeDaŻ biletów

1. Bilety na organizowane przez Nowohuckie Centrum Kultury imprezy są sprzedawane w kasie NCK od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.30 do 20.00 w soboty od 11.00 do 19.00 .

2. Sprzedaż biletów prowadzona jest również za pomocą aplikacji internetowych znajdujących się na stronie internetowej: nck.
krakow.pl

3. Faktury VAT wystawiane są przez kasjera lub w Dziale Finansowo Księgowym pok. 108, na życzenie klientów po okazaniu 
paragonu fiskalnego będącego dowodem zakupu biletów w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym 
otrzymano zapłatę dotyczy osób fizycznych dla podmiotów gospodarczych najpóźniej do 15-tego dnia następnego miesiąca 
po dokonaniu zapłaty. W przypadku dokonywania płatności przelewem faktura VAT wystawiana jest na podstawie wpływu na 
rachunek bankowy oraz zgłoszonej prośby.

4. Nowohuckie Centrum Kultury nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO  
Z AGNIESZKĄ JACHYM

Informacje ogólne

1. Organizatorem Warsztatów Tańca Współczesnego z Agnieszką Jachym jest Nowohuckie Centrum Kultury,  
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków, NIP: 675-000-65-76, REGON 001002538.

2. Udział w Warsztatach Tańca Współczesnego z Agnieszką Jachym jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu 
uczestnictwa w Warsztatach, zwanego dalej „Regulaminem” oraz procedur bezpieczeństwa w związku 
z  epidemią COVID-19 obowiązujących w NCK dostępnych na stronie: https://nck.krakow.pl/regulaminy-
nowohuckiego-centrum-kultury-w-krakowie/ .

3. Warsztaty Tańca Współczesnego z Agnieszką Jachym odbędą się w dniach 15 – 16 stycznia 2022 i  obejmują 
7 godzin zegarowych 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 oraz uiściła opłatę za udział w Warsztatach;

c) Warsztatach – rozumie się przez to: Warsztaty Tańca Współczesnego z Agnieszką Jachym.

Zapisy i opłaty
1. Zapisy do udziału w Warsztatach rozpoczynają się w dniu: 3.01.2022r. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona 

i decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator będzie przyjmował zapisy na listę rezerwową i w sytuacji zniesienia 
ww. obostrzeń dopisze do listy uczestników z listy rezerwowej. Przewidywana ilość uczestników w grupie nie 
przekroczy jednak 20 ze względu na charakter zajęć.

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) 250 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), za 2 dni warsztatów tańca współczesnego. 

b) 150 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), za 1 dzień warsztatów tańca współczesnego. 

c) 180 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt złotych), za 2 dni warsztatów tańca współczesnego dla uczestników 
zajęć grupy Pracownia 

d) 100 złotych (słownie: sto złotych), za 1 dzień warsztatów tańca współczesnego dla uczestników zajęć grupy 
Pracownia

5. Po dokonaniu płatności Uczestnik jest zobowiązany do przesłania elektronicznego potwierdzenia dokonania 
przelewu. Organizator po otrzymaniu ww. potwierdzenia informuje drogą mailową o zakwalifikowaniu 
Uczestnika



6. 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.5 otrzymały maila z informacją o zakwalifikowaniu  na Warsztaty).

7. 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.

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 pół godziny 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.

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 Warsztatu 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. 

7. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego respektowania i stosowania procedur bezpieczeństwa w związku 
z  epidemią COVID-19 obowiązujących w NCK: https://nck.krakow.pl/regulaminy-nowohuckiego-centrum-
kultury-w-krakowie/ . 

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.

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 na stronach internetowych Organizatora, na plakatach, na wystawie 
fotografii dotyczących Organizatora i Warsztatów.



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 Twoje 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.


