
REGULAMIN WARSZTATÓW PERKUSYJNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W TRZEBNICY 

1. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
2. Realizacja warsztatów: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
3. Miejsce, data, godzina: GCKiS, artKawiarnia, 28 marca 2020 r., godz.17:00 - 20:00
4. Prowadzący warsztaty: Michał Bednarz, szkoła perkusyjna TOP CIOS

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez GCKiS jest:
a. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
b. dostarczenie osobiście do GCKiS  lub pocztą elektroniczną na adres: kultura@gckis.trzebnica.pl 
wypełnionej deklaracji zapisu na warsztaty. 
c. warsztaty są bezpłatne
d. każdy Uczestnik na warsztaty powinien zabrać pada ze statywem lub na kolano oraz komplet pałek

II. BEZPIECZEŃSTWO
1. Każdy Uczestnik podczas warsztatów zostanie poinformowany przez prowadzącego o sposobie ich organizacji
2. Uczestnik warsztatów zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
3. Uczestników  warsztatów  obowiązuje  zakaz  wynoszenia  bez  zgody  instruktora/prowadzącego  wyposażenia

artKawiarni poza jej obręb oraz poza budynek GCKiS.
4. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia artKawiarni ponosi

osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej
osoby.

5. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący warsztaty.
6. GCKiS  nie  bierze  odpowiedzialności  i  nie  zobowiązuje  się  do  pilnowania  i  przechowywania  rzeczy

pozostawionych w artKawiarni.
7. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy warsztatów obowiązani są do stosowania się do poleceń

prowadzącego lub pracownika GCKiS.
9. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia artKawiarni, w której odbywają się zajęcia

należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika GCKiS.
10. Zabrania się przebywania na terenie GCKiS osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych

środków odurzających.
11. Na terenie GCKiS obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor GCKiS.
13. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy nie ponosi  odpowiedzialności  za ewentualne kontuzje lub

nieszczęśliwe  wypadki  uczestników,  powstałe  na  skutek  nieprzestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  oraz  za
rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone. 

mailto:kultura@gckis.trzebnica.pl


III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik  deklarujący  chęć  wzięcia  udziału  w  warsztatach  udziela  zgodę  na  bezpłatne,  wielokrotne

wykorzystanie  przez  Gminne  Centrum Kultury  i  Sportu  sporządzonych  dla  potrzeb  promocji  wydarzenia
filmów, zdjęć oraz ujęć wideo z jego wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje  w szczególności:  wykorzystanie,  utrwalanie,  obróbkę i  powielanie  wykonanych  zdjęć  oraz  ujęć
wideo za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu zgodnym z celem przetwarzania.

2. Uczestnik  deklarujący  udział  w warsztatach  udostępnia  dobrowolnie  w formularzu  zgłoszeniowym:  swoje
dane (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

3. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych uczestnika warsztatów jest Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica.
a. Uczestnik podaje swoje dane na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji oraz przeprowadzenia zajęć. 
b. Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w warsztatach.
c. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazane innym odbiorcom.
d. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.
e. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Organizator informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo:
-  wycofania  wyrażonej  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  
 przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
-  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia powyższych danych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

IV. PRZEPISY KOŃCOWE
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

                                                                             


