Regulamin warsztatów rękodzielniczych w Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”
1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji i uczestnictwa w warsztatach rękodzielniczych,
zwanych dalej Warsztatami, organizowanych w Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” przez
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego z siedzibą przy ul.
Świerkowej 2, 05-805 Otrębusy, zwanym dalej Organizatorem.
2. Warsztaty skierowane są do osób dorosłych oraz dzieci powyżej 10. roku życia.
3. Każda osoba do 18. roku życia musi znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej. Pełnoletni opiekun
może mieć pod opieką maksymalnie dwójkę niepełnoletnich uczestników.
4. Udział w Warsztatach jest odpłatny. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 30 złotych za osobę.
5. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed planowanym wydarzeniem w kasie Centrum
Folkloru Polskiego „Karolin” lub na wskazane konto (po uzyskaniu potwierdzenia o możliwości udziału
w Warsztatach), według poniższych danych:

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy
Nr konta: 80 1020 1042 0000 8502 0387 0847
w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za uczestnictwo w warsztatach, nazwa
Warsztatu, imię i nazwisko uczestnika (opiekuna), liczbę uczestników dorosłych i dzieci”.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach opłata nie jest zwracana Uczestnikowi.
7. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo
do odmowy rejestracji. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.
8. Warsztaty odbędą się w specjalnie przygotowanej przestrzeni warsztatowej.
9. Warunkiem udziału w Warsztatach jest dokonanie rezerwacji pod numerem telefonu: +48 22 20
88 700, +48 605 501 770 lub drogą mailową: kontakt@karolinmazowsze.pl oraz dokonanie opłaty za
uczestnictwo w Warsztatach.
10. Niepełnoletni uczestnicy Warsztatów przez cały czas ich trwania pozostają pod opieką pełnoletnich
opiekunów.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste wyrządzone przez
uczestników Warsztatów lub z ich udziałem.
12. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej Warsztaty,
a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
13. Organizator zobowiązuje się zapewnić niezbędne materiały i narzędzia do realizacji Warsztatów.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Warsztatów oraz do ich odwołania, jeśli
nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.

15. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych.
16. W przypadku odwołania Warsztatów z przyczyn wymienionych w pkt. 13 i 14 uczestnicy
Warsztatów zostaną niezwłocznie poinformowani, a uiszczona opłata zostanie im zwrócona na
wskazane konto bankowe.
17. Dokonanie rezerwacji oraz obecność na Warsztatach jest potwierdzeniem, że uczestnik wyraża
zgodę w imieniu własnym oraz, jeśli dotyczy, także dzieci znajdujących się pod jego pieczą, na:
a. udział w Warsztatach na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
b. przetwarzanie przez Organizatora zebranych w wyniku zgłoszenia danych osobowych w
zakresie niezbędnym do organizacji Warsztatów;
c. utrwalenie Warsztatów przez Organizatora w formie fotografii, w tym również na utrwalenie
wizerunku uczestnika oraz, jeśli dotyczy, wizerunku dzieci znajdujących się pod jego pieczą; na
podstawie wyrażonej zgody. Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni
prawo do wykorzystywania fotografii zawierających wizerunek uczestnika oraz, jeśli dotyczy,
wizerunek dzieci znajdujących się pod jego pieczą w mediach społecznościowych, kanałach
informacyjnych, materiałach prasowych; ponadto może on przekazywać te prawa innym
podmiotom w celach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych; prawo Organizatora do
skorzystania z fotografii ogranicza się jedynie do promocji swojej działalności.
18. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Warsztatów: Administratorem danych
osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usługi świadczonej przez Centrum jest Państwowy
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego z siedzibą w Otrębusach (05-805) przy
ul. Świerkowej 2.
19. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).
20. Dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub
do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (w
tym do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych) w zależności od
tego, który z tych terminów nastąpi później. Termin przechowywania danych może być każdorazowo
wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane
przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
21. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazowsze.waw.pl.
22. Każdy uczestnik warsztatów ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl), przenoszenia danych.
23. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez
Organizatora. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji usługi.

