Regulamin uczestnictwa w zajęciach indywidualnych:
nauki gry na instrumentach, śpiewu klasycznego oraz Studiu Piosenki i Teatru
organizowanych w NCK w sezonie 2018/2019

I.	WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1.	
Warunkiem zapisu na zajęcia jest:
		 – posiadanie instrumentu muzycznego (np. gitara, skrzypce, ukulele, akordeon, keyboard, za wyjątkiem
pianina)
		 – ustalenie terminu lekcji i wybór instruktora wg aktualnego harmonogramu zajęć na dany sezon
		 – zarejestrowanie uczestnika w elektronicznym systemie BILETYNA
		 – wybór opłaty (karnet lub jednorazowa wejściówka)
		 – 
podpisanie przez rodzica/ opiekuna regulaminu. Akceptacja regulaminu w sposób wskazany
powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika w formie
materiału foto-filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez NCK
zdjęć z wizerunkiem uczestnika. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć –
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności
w Internecie i portalach społecznościowych NCK. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie
zdjęć z wizerunkiem zwiedzającego wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb
archiwalnych NCK.
		 – uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem NCK przed rozpoczęciem zajęć
II.	PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1.	
Wysokość opłat za zajęcia w NCK reguluje cennik, obowiązujący w danym sezonie zamieszczony na
stronie www.nck.krakow.pl.
2.	
Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3.	
Opłaty wnoszone są najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć.
4.	
Opłat można dokonywać:
		 – w kasie NCK od poniedziałku do soboty w godzinach urzędowania, gotówką lub kartą płatniczą
		 – przelewem na konto bankowe NCK: PKO Bank Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130
		
(w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj instrumentu, nazwisko instruktora)
5.	
Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym przysługuje 50% zniżki.
		(UWAGA: zniżka nie dotyczy jednorazowych wejściówek na zajęcia).
III. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ
1.	
Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonym przez organizatora miejscu.
2.	
Pojedyncza lekcja trwa 45 minut i odbywa się na podstawie grafiku przygotowanego przez organizatora
zajęć.
3.	
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sali i instruktora w przypadku zdarzeń losowych.

IV. ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ
1.	
Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania karnetu lub jednorazowej wejściówki na zajęcia.
2.	
Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć karnet lub wejściówkę instruktorowi.
3.	
Instruktor zajęć na karnecie zaznacza daty obecności lub jej brak.
4.	
Niewykorzystane zajęcia w karnecie przepadają, nie ma możliwości ich odrobienia.
5.	
Za niewykorzystane zajęcia, nie przewiduje się zwrotu płatności.
6.	
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie
lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
7.	
W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora zajęcia będą odrabiane w innym terminie.
8.	
W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora.
9.	
Uczestnik ma obowiązek poinformować organizatora o nieobecności na zajęciach najpóźniej dzień przed
zajęciami.
10.	W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczestnik zostaje automatycznie skreślony
z listy zajęć.
V. Ochrona danych osobowych (informacja)
1.	
Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków.
2.	
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
		 – e-mail: iodo@nck.krakow.pl
		– 
listownie na adres: al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
3.	
Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr Krakowskiej Karty Rodzinnej,
Krakowskiej Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym i czas ich ważności, pobierane są przez
NCK w celach promocyjnych działalności statutowej NCK oraz dla potrzeb archiwalnych NCK. Podanie
danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa
realizacja usług.
4.	
Odbiorcami danych osobowych będą:
		– 
podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
		– 
osoby upoważnione przez Administratora danych;
		– 
podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych;
5.	
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.	
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7.	
Pamiętaj, że masz prawo do:
		 – dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy
o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
		 – wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia RODO;
8.	
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.	
Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
2.	
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa w tym
Kodeksu cywilnego.

