REGULAMIN uczestnictwa w projekcie „Gdy rodzice są w teatrze…”

§1
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Gdy rodzice są w teatrze…”,
zwanego dalej „Projektem” lub „Warsztatami”, realizowanego przez Centrum Edukacji
Kulturalnej, dalej CEK.
2. Organizatorem Projektu jest Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, zwany dalej
Teatrem.
3. Projekt ma na celu zapewnienie opieki dzieciom, których opiekunowie uczestniczą w
spektaklu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Teatr.
4. Pod pojęciem uczestników rozumie się dzieci, które ukończyły 4. rok życia, a pod
pojęciem opiekuna rozumie się rodziców lub innych prawnych opiekunów
uczestników, którzy przyprowadzają dziecko na Warsztaty.
5. Czynności prawne przewidziane w Regulaminie dla uczestników wykonywane są przez
reprezentujących ich opiekunów.

§2
1. Projekt zakłada uczestnictwo w Warsztatach prowadzonych przez pedagoga
teatralnego lub innego specjalistę/specjalistkę zaproszonego przez CEK.
2. Warsztaty odbywają się w czasie trwania spektaklu (wydarzenia), który oglądają
opiekunowie, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Warsztaty odbywają się w trakcie
wybranych spektakli/wydarzeń wskazanych przez Teatr.
3. Informacja o organizowaniu Warsztatów w trakcie trwania danego
spektaklu/wydarzenia oraz o zapisach do projektu „Gdy rodzice są w teatrze…” będzie
każdorazowo publikowana z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej
Teatru oraz w mediach społecznościowych.
4. Warsztaty odbywają się w wyznaczonej przestrzeni, a ich czas uzależniony jest od
czasu trwania spektaklu.
5. Opiekunowie przyprowadzają uczestników do wyznaczonej przestrzeni 15 minut
przed rozpoczęciem spektaklu i odbierają ich niezwłocznie po zakończeniu spektaklu.
6. Udział w Projekcie jest dobrowolny.
7. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Teatru.
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§3
1. Uczestnicy biorą udział w różnych akcjach twórczych rozwijających ich kompetencje,
zapraszających do twórczego myślenia i działania oraz rozbudzenia zainteresowania.
2. Treść warsztatów będzie dostosowana do wieku uczestników oraz ich potrzeb
rozwojowych.
3. Warsztaty będą dotyczyły zagadnień szeroko pojętego teatru i sztuki.

§4
1. Uczestnicy biorą udział w Projekcie tylko za wcześniejszą pisemną zgodą opiekunów.
2. Aby wziąć udział w warsztatach należy posiadać bilet na spektakl oraz zapisać się
(zgłosić się) pod adresem: s.lewandowska@teatropole.pl. Zgłoszenie, o którym mowa
w zdaniu poprzednim powinno wskazywać dane osobowe oraz kontaktowe
opiekunów, w tym numer telefonu, określenie spektaklu, w trakcie którego ma zostać
zapewniona opieka oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie
należy wysłać najpóźniej na cztery godziny przed zaplanowanym terminem spektaklu.
3. Opiekunowie w dniu wydarzenia będą zobowiązani dostarczyć Koordynatorowi bądź
innej osobie prowadzącej Projekt podpisaną zgodę na udział ich dzieci/osób
pozostających pod ich opieką w warsztatach wraz z oświadczeniem o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), w
pojedynczych przypadkach – o czym zostaną poinformowani mailowo – zgodę na
wykorzystanie wizerunku osoby nieletniej (załącznik nr 2).

§5
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2. Organizator zapewnia uczestnikom wodę, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki i
materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
3. Opiekun obowiązany jest wskazać w zgłoszeniu, o którym mowa w § 6 ust. 2
niniejszego Regulaminu, szczególne potrzeby dotyczące uczestnika, które mogą mieć
wpływ na sposób prowadzenia Warsztatów i czynności, jakie względem uczestnika
będzie zobowiązana podjąć osoba prowadząca Warsztaty, o ile takie występują.

§6
1. Teatr zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Teatru.
2. Informacja o odwołaniu zajęć zostanie przesłana drogą mailową i telefoniczną.
3. Koordynatorem
Projektu
jest
Sandra
s.lewandowska@teatropole.pl, tel. 608 601 297).

Lewandowska

(e-mail:
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Załącznik nr 1
Tytuł spektaklu / nazwa wydarzenia:
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:
e-mail:
telefon:

Imię i nazwisko dziecka:
Wiek:
Informacja o szczególnych potrzebach:

Wyrażam
zgodę
na
udział
mojego/pozostającego
pod
moją
opieką
dziecka/dzieci……………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………....................................[imię/imiona, nazwisko/nazwiska] w projekcie pt. „Gdy rodzice są w
teatrze…”. Jednocześnie zobowiązuje się do przekazania wszystkich istotnych informacji, które mogą
mieć znaczenie w kontakcie z moim dzieckiem/dziećmi.
………………………………………….……..………
Data, miejsce i podpis

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka zawartych w
zgłoszeniu, w tym danych o szczególnych potrzebach dziecka w celu udziału w projekcie pt. „Gdy
rodzice są w teatrze…” przez Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45056 Opole, jako administratora danych osobowych. Administrator powiadomił mnie, że niniejsza
zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać w każdej chwili poprzez zgłoszenie oświadczenia na adres:
iod@teatropole.pl
………………………………………….……..………
Data, miejsce i podpis
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Klauzula informacyjna do formularza zgłoszenia do projektu „Gdy rodzice są w teatrze…”
1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do projektu „Gdy rodzice są w
teatrze…” jest Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk. W sprawie
udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod
adresem e-mail: iod@teatropole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą w celach realizacji projektu „Gdy
rodzice są w teatrze…” na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w sytuacji podania danych szczególnych kategorii np. dotyczących zdrowia).
4. Dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy poczty e-mail.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Podane w zgłoszeniu dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, lecz nie dłużej
niż 3 miesiące.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane
zautomatyzowane decyzje.
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Załącznik nr 2

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku dziecka
tak nie Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci
wizerunku i wypowiedzi utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w
tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) w ramach
projektu „Gdy rodzice są w teatrze…” w celach promocji Teatru im. Jana Kochanowskiego
w Opolu (administratora danych).
tak nie Wyrażam
zgodę
na
wykorzystanie
wizerunku
mojego
dziecka……………………………….................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka) utrwalonego w postaci zdjęć i nagrań wideo w czasie udziału w
projekcie pt. „Gdy rodzice są w teatrze…” oraz na ich publikację w drukowanych
materiałach promocyjnych (ulotka), na stronie internetowej Teatru Kochanowskiego w
Opolu, na profilach Facebook i Instagram, a także w materiałach medialnych
informujących o działaniach Teatru.
Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, a także
prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez zgłoszenie
oświadczenia na adres: iod@teatropole.pl.

………………………………………….……..………
Data, miejsce i podpis

Klauzula informacyjna do zał. 2
1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu „Gdy rodzice są w teatrze…” jest Teatr
im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk. W sprawie
udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod
adresem e-mail: iod@teatropole.pl.
3. Dane dziecka przetwarzane będą w celach promowania Teatru w postaci publikacji zdjęć i nagrań
wykonanych w trakcie realizacji zajęć w drukowanych materiałach promocyjnych (ulotka), na stronie
internetowej Teatru Kochanowskiego w Opolu, na profilach Facebook i Instagram, a także w
materiałach medialnych informujących o działaniach Teatru na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, hostingodawcy strony
internetowej, dostawcy portalu społecznościowego – Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia).
5. Facebook z uwagi na globalny przepływ danych w ramach serwisów może przekazywać Państwa
dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul
umownych wiążących Facebook.
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6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane
zautomatyzowane decyzje.
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