REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH „CZAS NA MUZYKĘ” 2022
1. Rodzice lub opiekunowie wypełniają on-line formularz zgłoszenie uczestnika oraz
dokonują wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 500zł ( opłata jest zaliczana do pełnej
odpłatności i potem należy dopłacić jedynie różnicę ).
2. Zgłoszenia bez wniesionej opłaty nie będą rejestrowane
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy zakwalifikowania Uczestnika do
udziału w Warsztatach bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn
niezależnych od Organizatora
5. Ilość miejsc z uwagi na wymagania sanitarne dotyczące pandemii jest ograniczona.
6. Pełny koszt uczestnictwa podawany jest w informatorze warsztatów. Wpisowe jest
wliczane do pełnego kosztu – nie stanowi dodatkowego obciążenia
7. Warsztaty są organizowane w formie kolonii, rejestrowane w bazie
wypoczynku.gov.pl i podlegają przepisom o zorganizowanym wypoczynku dzieci i
młodzieży. Certyfikat z Kuratorium będzie zamieszczony na stronie Fundacji
8. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej a warsztaty w formie kolonii są
organizowane w celach niezarobkowych
9. W związku z powyższym, Fundacja jako organizator nie udziela żadnych rabatów,
zniżek itp. a odpłatność oparta jest na kalkulacjach rzeczywistych kosztów
ponoszonych przez Organizatora.
10. Uczestnicy warsztatów w bardzo trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o
dofinansowanie kosztów pobytu przez Fundację. Należy złożyć do Zarządu Fundacji
podanie oraz potwierdzeniem sytuacji materialnej z niezależnych źródeł. Podania będą
rozpatrywane przez Zarząd Fundacji, która rozdziela środki uzyskane z tytułu 1%
podatku PIT
11. Rodzice lub opiekuni zobowiązani są do wniesienia całości opłat w terminach
wyznaczonych przez Organizatora.
12. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do terminowego dostarczenia wypełnionych
Kart Kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów przesłanych przez Organizatora
13. Rodzice lub opiekuni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w środki ochrony
osobistej ( maseczki) w ilościach odpowiadających okresowi pobytu Uczestnika.
14. Rodzice lub opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez
Uczestnika
15. Wszyscy uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW
16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas
Warsztatów. Nie odpowiada również za zniszczenia rzeczy należących do uczestnika a
dokonanych przez innych uczestników.
17. Dojazd i powrót uczestnika na koszt własny
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy Warsztatów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
przez organizatora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o raz ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 )
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Kultury i Edukacji
Muzycznej „Teraz Muzyka” reprezentowana przez Prezesa Fundacji w Białymstoku
15-083, ul. E. Orzeszkowej 14 lok. 70

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i udziału w Wakacyjnych
Warsztatach Muzycznych w formie kolonii „Czas na Muzykę” 2021 na podstawie
art.6 ust. 1 lit. A oraz art. 9 ust.2 lit a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione – Kierownik Warsztatów,
pedagodzy i wychowawcy, organy publiczne, instytucje oraz podmioty trzecie
uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Warsztatów.
6. Uczestnikom Warsztatów przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych
osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, prawo do ograniczenia i
wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych

Zgłoszenia na Warsztaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestników na potrzeby Warsztatów oraz zgody na
rozpowszechnianie wizerunku.

Każda z osób uczestniczących w Warsztatach jest o odpowiedzialna za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa przez:
1. udział w wywiadzie, w szczególności o braku występowania objawów wskazujących na
chorobę zakaźną u siebie, odbywaniu obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie oraz o
braku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji
poprzez wypełnienie oświadczenia według formularza stanowiącego załącznik do niniejszego
Regulaminu przed rozpoczęciem Warsztatów, oraz aktualizacja udzielonych informacji;
2. rezygnację z udziału w wyznaczonych zajęciach artystycznych i kolonijnych w przypadku
pojawienia się symptomów choroby wirusowej, tj. w stanie podwyższonej temperatury ciała
(powyżej 37,4 C), z objawami kaszlu, kataru, dusznością bóle mięśni, silnym ogólnym
osłabieniem lub innymi charakterystycznymi dla infekcji wirusowych, przy czym rezygnacja
wymaga uprzedniego powiadomienia wychowawcę lub kierownika kolonii
3. niezwłoczne poinformowanie o pojawieniu się u siebie lub innej osoby uczestniczącej w
Warsztatach symptomów choroby wirusowej wychowawcę lub kierownika kolonii,
4. częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, co najmniej każdorazowo
bezpośrednio przed rozpoczęciem Warsztatów, również po przerwach;
5. dezynfekowanie rąk płynami/żelami, zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach, co
najmniej przed każdorazowym wejściem do pomieszczeń, w których odbywają się Warsztaty
oraz okresowo podczas Warsztatów;
6. przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu - co
najmniej 1,5 m), jeżeli jest to możliwe ze względu na charakter wykonywanych zadań;
7. ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);
8. poddawanie się codziennym pomiarom temperatury bezdotykowym termometrem przez
upoważnioną osobę (dopuszczalna temperatura to 37,4 stopni C) - osoby z temp. powyżej
37,4 stopni C nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach artystycznych, o czym zostaną
niezwłocznie powiadomione osoby odpowiedzialne

9. wyrzucania środków ochrony jednorazowej typu: maseczki, rękawiczki do oznaczonego
kosza na śmieci;

