
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 TURNIEJU BREAK DANCE
NOWA HUTA MASTERS 2022

I. Organizator
  Organizatorem Turnieju Break Dance NOWA HUTA MASTERS 2022 jest Nowohuckie Centrum Kultury,  

al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków. 

II. Miejsce, czas, odpłatność 
 1. Turniej odbędzie się w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.
 2. Turniej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota) od godz. 14.00.

 3. Rejestracja zgłoszonych uczestników i rozgrzewki od godz. 11.00 

 4. Bilet dla widzów: 20 zł

 5.  Opłata akredytacyjna dla zawodników turnieju:  
kategoria Kids (do 15 lat) 10 zł, kategoria Dorośli (powyżej 15 lat) 15 zł

 6. Warsztaty: 50 zł od osoby (1,5 godz.)

III. Kategorie 
 Turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach:
 a) solowej Kids (do 15 lat) – limit 64 zawodników
 b) solowej Dorośli (powyżej 15 lat) – limit 64 zawodników

IV. Zgłoszenie
 1.  Zgłoszenia zawodnika do udziału w turnieju należy dokonać na Formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać ze 

strony Organizatora: nck.krakow.pl i przesłać w terminie  do 20 czerwca 2022 r. na adres:
  Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
  z dopiskiem „Nowa Huta Masters 2022” lub mailem na adres: artystyczny@nck.krakow.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty akredytacyjnej: 
  a) Kategoria solowa Kids (do 15 lat) – 10 zł
  b) Kategoria solowa Dorośli (powyżej 15 lat) – 15 zł
   Wpłaty należy dokonać w kasie NCK (czynna również w sobotę podczas trwania turnieju) lub w formie przelewu na 

konto:  PKO Bank Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130 (w tym przypadku należy przedstawić dowód wpłaty)
 3. Rejestracja zawodników: 25 czerwca 2022 r. w godz. 11.00-13.45
 4.  Wpisanie zawodnika na listę uczestników następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia drogą mailową na 

adres: artystyczny@nck.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 
232, 31-913 Kraków do 20 czerwca 2022 r. 

   Możliwe jest dopisanie się do listy uczestników w dniu turnieju (najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem turnieju), 
ale tylko w przypadku wolnych miejsc na liście startowej. 

 5. Przy rejestracji zawodników wymagana jest legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości.
 6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju.
 7.  Wszyscy zawodnicy muszą pozostawać do dyspozycji organizatorów, w miejscu rozgrywania turnieju, od godziny  

14.00 do zakończenia turnieju, chyba, że wcześniej odpadną z rywalizacji turniejowej.
 8. Zamknięcie rejestracji uczestników następuje po wyczerpaniu limitów zawodników w danej kategorii.
  Uwaga! Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest prawidłowe zarejestrowanie się w regulaminowym czasie 

i przedstawienie dowodu opłaty akredytacji.



V. Zasady turnieju
 1. Pary turniejowe oraz kolejność bitew będą ustalane na podstawie losowania. 
 2.  Turniej będzie rozgrywany na zasadzie bitew w systemie pucharowym – słabszy odpada, wygrany przechodzi dalej. 

Czas trwania każdej bitwy wynosi do 5 minut, natomiast w finale do 10 minut.
 3.  W przypadku zgłoszenia dużej ilości zawodników eliminacje odbędą się na zasadzie solowej prezentacji 

poszczególnych uczestników. Na tej podstawie jury wyłoni 16 najlepszych zawodników, którzy zostaną rozlosowani 
do bitew.

 4. Bitwy oceniać będzie 3 sędziów wybranych przez Organizatora. 
 5. Decyzje sędziów są niepodważalne i ostateczne.
 6.  Werdykt ostateczny jury zostanie ogłoszony w protokole przyznania nagród po zakończeniu turnieju i opublikowany 

na stronie Organizatora.

VI.  Nagrody 
 Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców turnieju: 
 1. Nagrody finansowe o łącznej puli 6000 zł
  a) kategoria solowa Kids (do 15 lat)
   I miejsce – 1100 zł 
   II miejsce – 900 zł
   III miejsce – 600 zł
  b) kategoria solowa Dorośli (powyżej 15 lat) 
   I miejsce – 1500 zł
   II miejsce – 1100 zł
   III miejsce – 800 zł
  Nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem na konto poszczególnych laureatów.
  Osoba nagrodzona zobowiązana jest udostępnić organizatorowi dane do przelewu nagrody finansowej 
  (numer rachunku bankowego, adres zamieszkania).
 2. Puchary za I, II, III miejsce w każdej kategorii.
 3. Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.

VII. 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: nick,  imię, nazwisko, wiek, numer 

telefonu, narodowość, adres zamieszkania, adres e-mail, nazwa i numer konta bankowego w celu zorganizowania 
i  przeprowadzenia Turnieju i zapewnienia udziału w Turnieju. 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 Turnieju – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, której stroną jest Uczestnik.

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



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

 9.  Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

 10.  Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych i innych informacji wskazanych w punkcie 4 powyżej przez Organizatora w celu zorganizowania 
i przeprowadzenia Turnieju. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że dane 
osobowe i inne informacje, o których mowa  w punkcie 4 powyżej są prawdziwe.

VIII. Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas turnieju.
 2.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad przeprowadzenia turnieju po wcześniejszym uzgodnieniu 

tego z sędziami i uczestnikami zawodów.
 3. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju break dance.
 4. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.  
 7. Uczestnicy turnieju przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.
 8. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9.  Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyraża nieodpłatnie zgodę na utrwalanie i wykorzystanie 

przez Organizatora wizerunku Uczestnika w materiałach realizowanych podczas turnieju, w szczególności w 
formie zdjęć, wywiadów i nagrań audiowizualnych oraz zamieszczania ww. materiałów na stronach internetowych 
Organizatora, plakatach, itp. w celach informacyjnych i promocyjnych.

IX. Imprezy towarzyszące
 1. Warsztaty Break Dance w godz. 11.00-12.30, sala A 206
  Warsztaty skierowane są do tancerzy każdej grupy wiekowej i różnego stopnia zaawansowania. 
  Warsztaty trwają  1,5 godz. Koszt warsztatów: 50 zł od osoby. 
  Uwaga: Ilość miejsc ograniczona! O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.
 2. Graffiti Jam
   Równolegle z częścią konkursową Turnieju Break Dance Nowa Huta Masters 2022 odbywać się będzie Graffiti 

Jam. Miejsce: plener, na zewnątrz NCK, na ścianach wyznaczonych przez Organizatora. Zapraszamy writerów 
z całej Polski na ściany, które mają już za sobą wieloletnią tradycję malowania. 

 2. Koncert Szpilersów


