
REGULAMIN 

„Teatralne podróże – te Małe i te Duże” 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestnictwa w zajęciach 

dramowo – teatralnych pt.: „Teatralne podróże – te Małe i te Duże”. 

2. Organizatorem zajęć jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy  

ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno. 

3. Przed przystąpieniem do zajęć Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. 

Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników zajęć jest Organizator. 

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja zajęć oraz promocja działalności Organizatora oraz 

Instruktorów. 

3. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika zajęć. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe 

Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z promocją w kronice, na stronie 

internetowej http://biblioteka-piaseczno.pl oraz Facebooku pod adresami:  

https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno, https://www.facebook.com/aktywnitworczo, 

a także na Instagramie pod adresem: https://www.instagram.com/aktywnitworczo/ 

W związku z transferem danych do serwisu Facebook oraz Google Usługodawca informuje, że spółki 

przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA, co zgodnie z przyjętymi postanowieniami 

programu oznacza przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO: 

A)Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 

B):Google LCC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług 

w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. 

6. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane osobowe pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia zajęć.  

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień w sprawach 

związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: iodo@biblioteka-

piaseczno.pl. 

Rozdział I 

Warunki uczestnictwa w zajęciach 

 

1. Warsztaty „Teatralne podróże – te Małe i te Duże” są prowadzone w okresie od listopada 2019 r. do 

czerwca 2020 r.  i nie tworzą zamkniętego cyklu spotkań. 

2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. 

https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno
https://www.facebook.com/aktywnitworczo
https://www.instagram.com/aktywnitworczo/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI


3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Centrum Edukacyjno – Multimedialnym mieszczącym się przy 

ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno i trwają 35 minut. 

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w sezonie 2019/2020 jest bezpośrednie zapisanie się do grupy 

zajęciowej oraz terminowa płatność za zajęcia.  

5. Nabór Uczestników jest otwarty do osiągnięcia limitu miejsc (10 osób) 

6. Osoby przyjęte na zajęcia mają obowiązek wypełnienia Karty Zgłoszeń oraz podpisanie Regulaminu 

uczestnictwa (w przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszeń wypełnia prawny opiekun) . 

7. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć najpóźniej do 5 dnia 

danego miesiąca. 

8. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane. O obecności Rodzica lub Opiekuna 

towarzyszącego dziecku podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący zajęcia. 

9. Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka do sali 

zajęciowej oraz odbierania z niej. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci 

pozostawionych bez opieki przed i po zakończeniu planowanych zajęć. 

10. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest lista obecności prowadzona 

przez Instruktora. 

11. Instruktor zastrzega sobie prawo do: 

1) niewpuszczenia na zajęcia uczestnika w przypadku zaległości w opłatach za zajęcia; 

2) skreślenia z listy uczestnika zalegającego z opłatami; 

3) skreślenia z listy uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm. 

 

Rozdział II 

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć 

 

1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku: 

1) choroby/usprawiedliwionej nieobecności instruktora; 

2) gdy na terenie CEM odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca 

przeprowadzenie zajęć; 

3) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej. 

2. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani: telefonicznie, mailowo, SMS-em lub osobiście przez 

Instruktora. 

3. Instruktor zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa, w przypadku swojej nieobecności 

lub w miarę możliwości wyznaczenia daty odrobienia zajęć. 

4. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum może skutkować likwidacją 

grupy zajęciowej. 

5. W przypadku zwiększenia ilości chętnych może powstać druga grupa zajęciowa. 

6. W trakcie sezonu 2019/2020 przewiduje się następujące przerwy w realizacji zajęć: 

1) od 1 listopada (piątek) do 3 listopada (niedziela) 2019 r.; 

2) 11 listopada (poniedziałek) 2019 r.; 

3) zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia (poniedziałek) 2019 r. do 1 stycznia (środa) 2020 r.; 

4) 6 stycznia (poniedziałek) 2020 r.; 

5) ferie zimowe: 10 lutego (poniedziałek) do 23 lutego (niedziela) 2020 r.; 

6) wiosenna przerwa świąteczna: od 10 kwietnia (piątek) do 14 kwietnia (wtorek) 2020 r.; 

7) od 1 maja (piątek) do 3 maja (niedziela) 2020 r.; 

8) 11 czerwca (czwartek) 2020r. do 14 czerwca (niedziela) 2020r. 



9) zajęcia trwają do 26 czerwca 2020 r. 

 

Rozdział III 

Zasady korzystania z pracowni zajęciowej 

 

1. Korzystanie z wyposażenia sali zajęciowej, w której odbywają się zajęcia, odbywa się zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

2. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu CEM.  

W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby. 

 

Rozdział IV 

Płatność za zajęcia 

 

1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Opłaty za zajęcia dokonywane są przed pierwszymi zajęciami do 5 dnia każdego miesiąca.  

3. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry w formie ryczałtu. W związku z tym wyklucza się 

jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn rezygnacji lub innych nieobecności 

uczestników – dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych. 

4. W przypadku długotrwałej (powyżej 1 miesiąca) przeszkody zgłoszonej na piśmie w CEM dokonuje 

się przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kontynuowania uczestnictwa w 

zajęciach w kolejnych okresach miesięcznych. 

5. Opłata za zajęcia próbne jest wliczana do opłaty w miesiącu rozpoczęcia zajęć, jeżeli Uczestnik 

zdecyduje się kontynuować zajęcia. O rezygnacji po zajęciach próbnych należy poinformować CEM w 

terminie 3 dni. 

6. Uczestnik ma prawo skorzystania 1 raz z zajęć próbnych. 

 

Rozdział V 

Pozostałe postanowienia 

 

1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP. 

2. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Instruktor zajęć. 

3. Integralną część Umowy stanowi: 

1) Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia. 

 


