
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Grant pt. „Teatr od podszewki” – warsztaty teatralne realizowany przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach 

projektu grantowego pt. „Cykl działań kulturalnych dla mieszkańców Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na 

Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

                    Regulamin warsztatów teatralnych 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Warsztaty teatralne będą się odbywały w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w 

terminie od lutego do maja 2019 roku.                                                                          

2. Uczestnictwo w warsztatach teatralnych pn. „Teatr od podszewki” jest bezpłatne.   

3.Warsztaty teatralne stanowią część działalności statutowej Stowarzyszenia Twórcza 

Kreatywność. 

4. Celem warsztatów teatralnych jest popularyzacja kultury teatralnej oraz innych form 

artystycznego wyrazu, a także promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, 

młodzież, dorosłych i seniorów. 

5. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

         II. Organizacja warsztatów 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na warsztaty przynajmniej na 5 min. przed ich 

rozpoczęciem. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany poczekać do 

momentu rozpoczęcia warsztatów oraz odebrać osobę niepełnoletnią po zakończeniu zajęć. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, które oddalą się od miejsca 

prowadzenia warsztatów. 

3. Uczestników warsztatów obowiązuje odpowiedni strój oraz czyste obuwie zmienne. 

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie 

ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani kontuzje, które nastąpią bez winy 

prowadzącego zajęcia lub osób z ramienia Organizatora. 

5. Uczestnicy warsztatów odpowiadają za szkody wyrządzone na terenie Centrum Kultury i 

Promocji Gminy Łososina Dolna oraz na terenie innych obiektów, gdzie będą prowadzone 

warsztaty. 

6. Akceptując regulamin uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestniczenia w warsztatach teatralnych. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach podczas 

warsztatów teatralnych. 

8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 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 

2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych uczestników, udostępnionych w 

ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Warsztatach jest Stowarzyszenie Twórcza 

Kreatywność z siedzibą w 33-314 Łososina Dolna 400, NIP 7343552843, REGON 368456752. 

 



 

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć (osoba prowadząca, godzina, 

miejsce)  warsztatów, a także do ich odwołania. Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnych 

zmianach co najmniej 1 dzień przed terminem planowanych warsztatów chyba że powodem 

odwołania są nieprzewidziane zdarzenia losowe. 

 

III. Zapisy na warsztaty 
 

1. Zapisów na warsztaty teatralne  można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 

20.00 telefonicznie pod nr telefonu 18 4448078 bądź drogą elektroniczną: 

tworczakreatywnosc@gmail.com do dnia 10 lutego 2019 roku.   

2. Liczba uczestników warsztatów teatralnych jest ograniczona i wynosi 15 osób.                     

3. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia i złożenia karty 

zgłoszeniowej –załącznik nr 1 do regulaminu, w Biurze Organizatora (Centrum Kultury-pok.206) 

lub jako skan – załącznik na adres e-mail: tworczakreatywnosc@gmail.com      Karta 

zgłoszeniowa jest dostępna w Biurze Organizatora (Centrum Kultury- pok. 206), a także na stronie 

internetowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna www.ckip.lososina.pl.   

 

IV. Postanowienia końcowe 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli 

jest to uzasadnione celem Warsztatów i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

Warsztatach. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej 

www.ckip.lososina.pl.   
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 Załącznik nr 1  
do Regulaminu 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Grant pt. „Teatr od podszewki” – warsztaty teatralne realizowany przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach 

projektu grantowego pt. „Cykl działań kulturalnych dla mieszkańców Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na 

Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Karta zgłoszeń 
 

Na warsztaty teatralne pn. „Teatr od podszewki” organizowane przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność, 

w ramach Programu, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 

poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez 

społeczność” w ramach projektu grantowego pt. Cykl działań kulturalnych dla mieszkańców Śliwkowego 

Szlaku. 

Imię i nazwisko uczestnika projektu  

Dane kontaktowe; 

Adres do korespondencji  

Nr telefonu  

Adres email  

Wiek  

Warsztaty, w których chce uczestniczyć; 

Warsztaty teatralne  

Dane opiekuna prawnego małoletniego uczestnika projektu; 

Imię i nazwisko  

Adres do korespondencji  

Nr telefonu  

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu projektu. 

2. Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów powstałych 

podczas realizacji projektu pn. „Teatr od podszewki” z moim wizerunkiem/ mojego dziecka – uczestnika zajęć, bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium (prasa, publikacje reklamowe, Internet). Zdjęcia mogą być 

wykorzystywane w szczególności na oficjalnej stronie internetowej: www.lososina.pl , www.ckip.lososina.pl, oraz w 

materiałach promocyjnych wydawanych przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność, Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Łososina Dolna lub przez Gminę Łososina Dolna. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej 

„RODO”), Potwierdzam, że administratorem danych osobowych uczestników projektu „Teatr od podszewki” jest 

Twórcza Kreatywność. Na tej podstawie uczestnik projektu przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przetwarzane 

będą w celu realizacji niniejszej projektu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów  

prawa, podanie ww. danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. b), dane osobowe będą przechowywane w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń 

przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, nie dłużej niż przez 10 lat, uczestnikowi projektu 

przysługuje prawo żądania od Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność dostępu do jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu  nadzorczego. 

 

 

Łososina Dolna ………………         ………………………………………………. 

                                  (miejscowość i data)                                                   (Imię i nazwisko uczestnika projektu lub opiekuna prawnego) 

http://www.gok.lesznowola.pl/
http://www.ckip.lososina.pl/

