
 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 08/2021 

Dyrektora Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku  

z dnia 1 września 2021 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA UBIORU ARTYSTYCZNEGO DLA DOROSŁYCH 
w Domu Kultury "Śródmieście" w Białymstoku 

 
1. Organizatorem Warsztatów projektowania ubioru artystycznego dla dorosłych jest Dom Kultury 

"Śródmieście" w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 13. 
2. Zapisy odbywają się w Dziale Promocji drogą telefoniczną: 85 7416517, 500 136 195 i mailową:  

bdks@dksrodmiescie.pl lub aneta.kisielewska@dksrodmiescie.pl  
3. Warsztaty trwają 12 miesięcy: od maja 2021 r. do czerwca 2022 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipca 

i sierpnia 2021 r. 
4.  Warsztaty obejmują łącznie 121 godzin wykładów i zajęć praktycznych, rozłożonych na 12 miesięcy, z 

częstotliwością 4 dni weekendowe w miesiącu (sobota i niedziela). 
5. W razie wydania przez właściwy organ administracji lub inną osobę uprawnioną do działania w jego imieniu 

postanowienia o działaniach w trybie zdalnym, zajęcia przewidziane w niniejszej umowie odbywają się online.  
6. Wysokość miesięcznej opłaty za zajęcia jest ustalana odrębnym zarządzeniem Dyrektora Domu Kultury 

„Śródmieście” w Białymstoku. 
7. Opłata nie obejmuje materiałów niezbędnych do realizacji programu warsztatów. Uczestnicy warsztatów 

zapewniają je sami według wskazań wykładowców. 
8. Organizator zastrzega możliwość  zmiany wysokości opłaty z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.  
9. Opłata jest wnoszona za cały miesiąc z góry, najpóźniej w dniu, w którym przypadają pierwsze zajęcia grupy 

w danym miesiącu, na konto bankowe Domu Kultury "Śródmieście" nr 62 1240 5211 1111 0010 3558 4961 
BANK PEKAO SA lub w kasie organizatora. 

10. W przypadku dołączenia do grupy w terminie późniejszym niż początek miesiąca naliczona zostanie opłata 
stosownie do ilości zajęć w danym miesiącu. W tym przypadku opłata powinna być wniesiona w dniu zapisu. 

11. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała bez względu na absencję uczestnika w ciągu miesiąca; jedynie                        
w wyjątkowych, incydentalnych losowych przypadkach, po uprzednim pisemnym wniosku uczestnika, 
wysokość opłaty za dany miesiąc może ulec zmianie. 

12. Przerwanie uczestnictwa w zajęciach może nastąpić po uprzednim pisemnym jednomiesięcznym 
wypowiedzeniu (przy czym nieuczęszczanie na zajęcia w okresie wypowiedzenia nie zwalnia z opłaty za zajęcia 
za dany miesiąc).  

13. Miesięczna opłata za zajęcia od ………………..…………..……... wynosi ……………………….. . 
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

(PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 
 
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………...................................................................................................................................., 

                                                                                                                                         (imię i nazwisko) 
                                                                                                                        

tel. kontakt. …………………….…………………………………………………….………, e-mail ……………………………………………………….………………………….……………….……….…………., 

 

adres zam. ……………………..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………., 

uczestnik WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA UBIORU ARTYSTYCZNEGO DLA DOROSŁYCH oświadczam, że 
zapoznałem/am się z Regulaminem Warsztatów projektowania ubioru artystycznego dla dorosłych                    
w Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku i zobowiązuję się do jego przestrzegania.                                    
 
 
 
Białystok dn. ………………………………..….                                                                                                ……..………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                             czytelny podpis oświadczającego 

 

                                                                                            

mailto:bdks@dksrodmiescie.pl
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 

 W TYM NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (zwanym jako: RODO) 
informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury „Śródmieście” z siedzibą w Białymstoku  
przy ul. Jana Kilińskiego 13.  
1. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez 

adres e-mail: iod@dksrodmiescie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD.  

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu uczestnictwa w Warsztatach 
projektowania ubioru artystycznego dla dorosłych na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa art. 6 ust.1 litera 
a RODO). Ponadto przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu wykonania umowy, 
której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z 
art.6 ust.1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest również realizacja zadania publicznego w postaci 
organizacji zajęć kulturalnych, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 
Natomiast przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych będzie odbywało się w celu budowania pozytywnego 
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach  na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa art. 6 
ust.1 litera a RODO). 

3. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG - obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa 
trzeciego osoby, których dane dotyczą, są o tym uprzednio informowane, a Administrator stosuje odpowiednie 
zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, lecz 
nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentów. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zapisu 

uczestnika na zajęcia a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach.  
9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie podmioty powiązane z Administratorem w celu 

wypełniania obowiązków i w zakresie określonym przepisami prawa. 
 

I. Oświadczam, że na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

❑ wyrażam zgodę                 ❑ nie wyrażam zgody 
 

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji zajęć i realizacji działań 
artystyczno-kulturalnych przez Dom Kultury „Śródmieście” z siedzibą w Białymstoku  przy ul. Jana Kilińskiego 13. 
 

 
Białystok,  ……………..……………….……                                                                             ………………………………………..……………..…………………..……..….………………… 

                             (data)                                                                              (czytelny podpis oświadczającego) 
 
 

II. Oświadczam, że na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

 

❑ wyrażam zgodę                 ❑ nie wyrażam zgody 
na upublicznienie  mojego wizerunku w postaci zdjęć oraz nagrań na potrzeby dokumentacji i promocji Domu Kultury 
„Śródmieście” z siedzibą w Białymstoku  przy ul. Jana Kilińskiego 13. 
 

 
Białystok,  ………………….……..…….……                                                                               …………………………………..……………………………….……………..….…………… 
                             (data)                                                                                      (czytelny podpis oświadczającego) 

 

 


