
Regulamin interaktywnych warsztatów teatralnych dla dzieci pn. „Łączy nas teatr”  organizowanych przez 
Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy 

 
 

§ 1 Udział w warsztatach 
1. Warsztaty odbędą się w formie online 17 kwietnia 2021 w godz. 10.00 – 11.00 ( gr . 3-6 lat)  oraz 12.00 – 

13.00 (gr. 7-12 lat) poprzez platformę ZOOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Instalacja platformy ZOOM o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana, wystarczy kliknąć w otrzymany od 

organizatora link dostępowy (ewentualnie wpisać login i hasło, dołączone do linku, jeżeli system nas o to 
poprosi). 

3. Do aktywnego udziału w warsztatach niezbędny jest dostęp do urządzenia audio - video (komputer, 
smartfon, tablet) z połączeniem do internetu oraz działającym głośnikiem, mikrofonem i kamerą. 

4. Uczestnicy powinni dołożyć wszelkich starań aby aktywnie uczestniczyć w warsztatach, wykonywać 
polecenia prowadzących oraz nie utrudniać prowadzenia zajęć. 

5. W razie niestosownego zachowania dziecka uczestniczącego w warsztatach, prowadzący mogą podjąć 
decyzję o jego usunięciu z warsztatów.  

6. Linki do warsztatów oraz regulamin uczestnictwa w warsztatach , wysyłane będą mailowo. 
7. Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Wszelkie transakcje gotówkowe są niedopuszczalne.  

 
§ 2 Warunki uzyskania i odbioru zaproszeń na warsztaty 

1. Zaproszenie na warsztaty można uzyskać wysyłając wiadomość e-mail na adres: 
bemowo.zapisy@um.warszawa.pl w dniach 10-13.04.2021 r. (liczba miejsc na warsztatach jest 
ograniczona).  

1) w tytule e-mail należy wpisać WARSZTATY TEATRALNE oraz grupę w której chcemy wziąć udział 
10.00 – 11.00 ( gr.1 -  3-6 lat)  oraz 12.00 – 13.00     (gr. 2 -  7-12 lat) 

2) w treści e-mail należy wpisać: Imię i nazwisko opiekuna oraz imię i wiek dziecka które będzie brało 
udział w warsztatach. W przypadku uczestnictwa więcej niż jednego dziecka w warsztatach, prosimy o 
podanie imion wieku dzieci. 

3) e- mail wysłany w innym dniu niż podany na plakacie oraz w ust 1,  nie będzie brany pod uwagę, 
4) jedna osoba może wysłać maksymalnie jednego e-maila na warsztaty dla jednego dziecka. W przypadku 

wysłania więcej niż jeden e-mail (nawet z różnych adresów e-mailowych), kolejna z wiadomości nie 
będzie brana pod uwagę.  

5) wysłany mail będzie przechowywany nie dłużej niż 5 dni od daty jego wysłania, 
6) e-maile wysłane niezgodnie z regulaminem będę usuwane automatycznie. 

2. Odbiór zaproszeń na warsztaty. 
1) Uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony organizatora na podany adres mailowy,  
2) Osobom, które uzyskają zaproszenia na warsztaty, organizator wyśle e-mail zwrotny do 15.04.2021 r. 

określający sposób i termin logowania się na platformę na której będą odbywały się warsztaty.  
 

§ 3 Ogólne zasady uczestnictwa w warsztatach 
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywają się warsztaty organizowane przez Wydział 

Kultury dla Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy oraz dokonywane jest wydawanie linków uprawniających do 
udziału w warsztatach.  

2. Organizatorem wydarzeń jest Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji terminów odbywania się warsztatów lub zmiany osób 

prowadzących oraz prawo do odwołania warsztatów bez wcześniejszego uprzedzenia i podania przyczyny. 
4. Organizator warsztatów nie ubezpiecza uczestników od skutków nieszczęśliwych wypadków, nie ponosi 

odpowiedzialności cywilnoprawnej za powstałe podczas warsztatów kontuzje, urazy, i choroby a także nie 
ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia osób biorących udział w tych warsztatach.   

5. Uczestnik każdorazowo ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o uczestnictwie w warsztacie.  
6. Wizerunek osób uczestniczących w  warsztatach  może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla 

celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy. Biorąc udział w warsztacie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie  
i rozpowszechnianie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje nieograniczone czasowo wykorzystanie 
i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium. 

7. Zabronione jest utrwalanie przebiegu warsztatów lub ich fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz lub dźwięk, oraz przekazywanie linków do warsztatów innym osobom.  

 
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Organizator oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone  
w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 



sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie 
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Organizator zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie  
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 
osobowych. 

3. Organizator zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez 
stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa 
w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych. 

4. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych. 

5. Organizator zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu wydawania bezpłatnych zaproszeń 
na Wydarzenia. 

6. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych 
przetwarzanych w zakresie wydawania bezpłatnych zaproszeń na Wydarzenia. 

 
§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w warsztatach oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu. 
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.bemowo.waw.pl  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności podania przyczyny,  

w każdym momencie. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 
 
 
 


