REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
TANECZNYCH PROWADZONYCH W CKSTiB
W GNIEWINIE
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów
poniższego regulaminu.
2. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych możliwe jest po wcześniejszym zapisaniu się na wybrany
rodzaj zajęć. Zapisu na zajęcia można dokonać:


Osobiście w sekretariacie CKSTiB w Gniewinie,



Drogą

elektroniczną,

wysyłając

wypełnioną

kartę

zgłoszeniową

na

adres e-mail

centrum@gniewino.pl.
3. Zgłoszenie e-mailowe jest obowiązujące dopiero w momencie otrzymania e-maila zwrotnego
z potwierdzeniem zapisu.
4. Zwrot wpłaty przysługuje tylko wyłącznie w sytuacji jeżeli decyzją CKSTiB zostanie rozwiązana
dana grupa taneczna której wpłata dotyczyła.
5. Wpłaty

za

zajęcia

uiszcza

się

w

sekretariacie

lub

na

konto

bankowe:

CKSTiB w Gniewinie 22 8350 0004 4200 7836 2000 0010 (podając imię, nazwisko uczestnika
zajęć i określając jakiego typu zajęć dotyczy wpłata).
6. Opłata za zajęcia uiszcza się w formie czesnego w wysokości niezmiennej tj. 10,00 zł brutto
za każdorazowe wejścia na zajęcia taneczne które trwają 45 minut.
7. W przypadku wykupienia jednorazowo 9 wejść dodatkowo uczestnik otrzymuje 1 wejście
na zajęcia taneczne gratis.
8. Potwierdzeniem dokonanej wpłaty jest otrzymany imienny karnet i uprawnienia związane
z jego posiadaniem nie podlegają przeniesieniu na inną osobę. Karnet do odbioru
w sekretariacie CKSTiB od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00.
9. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez CKSTiB w Gniewinie
jest otrzymany karnet w formie papierowej.
10. Każdy uczestnik otrzymuje karnet na konkretnie wykupioną ilość zajęć i przed każdym
wejściem na zajęcia należy taki karnet okazać Instruktorowi.
11. Każdy karnet ma określony termin ważności.
12. Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.
13. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad
kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika.
14. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Instruktor
ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
15. CKSTiB zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.

16. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do podania w karcie zgłoszeniowej adresu e-mail i telefonu
kontaktowego. W przypadku nie podania tych informacji CKSTiB nie bierze odpowiedzialności
za nie powiadomienie uczestnika o ewentualnych zmianach dotyczących zajęć. Dane te będą
użyte wyłącznie przez CKSTiB w celach związanych z prowadzonymi zajęciami.
17. W przypadku braku możliwości w pełni wykorzystania karnetu na wybrane zajęcia
z przyczyn losowych uczestnik ma prawo skorzystać za zgodą CKSTiB z innych zajęć tanecznych
w

terminie

jego

ważności.

Fakt

ten

należy

zgłosić

osobiście

lub

mailowo

w sekretariacie CKSTiB.
18. W przypadku nie dających się przewidzieć okoliczności, bądź działania siły wyższej
uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć, CKSTiB zastrzega sobie prawo do ich odwołania
i zorganizowania w innym terminie.
19. CKSTiB

zastrzega

sobie

prawo

do

zmiany

w

planie

zajęć

i

rozwiązania

grup

o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu.
20. Zajęcia taneczne odbywają się w oparciu o Kalendarz Roku Szkolnego ogłoszony przez Ministra
Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny.
21. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko
za zgodą prowadzącego.
22. CKSTiB nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie budynku CKSTiB.
23. Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną.
24. CKSTiB nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników
zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, zakładać odpowiedni strój
i stosować się do wytycznych Instruktora prowadzącego zajęcia.
25. CKSTiB nie bierze odpowiedzialności za osoby przebywające w obiekcie CKSTiB w Gniewnie
nie uczestniczące w zajęciach.
26. Osoby biorące udział w zajęciach tanecznych organizowane przez CKSTiB w Gniewinie
wyrażają zgodę w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia zajęć.

Obowiązek informacyjny
1.
2.

3.
4.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie z siedzibą
w Gniewinie 84-250, ul. Sportowa 1, reprezentowane przez Dyrektora CKSTiB.
Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może
wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod
adresem email: inspektor.abi2@gmail.com
Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i prowadzenia zajęć tanecznych działających przy CKSTiB w Gniewinie.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez CKSTiB stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej
ustaw:
- art. 6 ust 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO)
- ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1675)
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

5.

Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie
lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających
z przepisów prawa. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane:
- organizatorom konkursów, zawodów, koncertów, występów i współzawodnictwa;
- podmiotom i organizacjom pozarządowym współpracującym z administratorem danych w zakresie organizacji zajęć
tanecznych organizowanych przez CKSTiB w Gniewinie;
- organowi założycielskiemu.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba
że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.
Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia
lub uzupełnienia.
Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
Osoba która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
dalszego ich przetwarzania. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania nie skutkuje uznaniem wcześniejszego
przetwarzania danych za niezgodne z prawem.
Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą może, żądać ograniczenia przetwarzania jej danych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych. Usunięcie
danych nie jest możliwe w przypadku gdy obowiązujący przepis prawa, nakłada na administratora obowiązek prawny
dalszego przetwarzania danych do celów ewidencyjnych, podatkowych, archiwizacyjnych, badawczych
lub statystycznych.
Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych
osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne by skorzystać z oferty zajęć
tanecznych organizowanych przez CKSTiB w Gniewinie.
Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku dziecka jest dobrowolne i nie jest warunkiem udziału
w zajęciach, jednak brak wyrażenia zgody może z przyczyn organizacyjnych ograniczyć udział dziecka w konkursach,
występach, koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez CKSTiB w Gniewinie.
Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe osób nieletnich uzyskane na podstawie
dobrowolnej zgody opiekuna prawnego w celu realizacji jego celów statutowych.

