
 

 

 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW DZIERGANIA NA DRUTACH KRASNE 2019 

1. Organizatorem warsztatów szydełkowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem (dalej: GOKiB)  

z siedzibą pod adresem Krasne 743, 36-007 Krasne; 

2. Uczestnikami warsztatów szydełkowych, organizowanych przez GOKiB mogą zostać jedynie te osoby, które złożą 

prawidłowo wypełniony: 

a) formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu; 

b) uiszczą opłatę w wysokości 20 zł. na rachunek bankowy o numerze: 

 28 9176 1048 2001 0002 2187 0001 tytułem: „Warsztaty dziergania na drutach”. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 15 osób. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania uczestnika według kolejności zaksięgowania wpłat na 

koncie bankowym GOKiB, w przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż wskazano w pkt. 3. 

5. Wskazana opłata w pkt. 2 niniejszego regulaminu przeznaczona jest na zakup niezbędnych do przeprowadzenia 

zajęć materiałów. Zakupione materiały (druty i włóczka w ilości sztuk 1. każde) po zakończeniu warsztatów 

przechodzą na własność uczestników. 

6. Pierwsze zajęcia odbędą się 06.06.2019r. a czas trwania zajęć wynosi 4 godziny zegarowe, od godz. 15:00. Kolejne 

warsztaty będą się odbywały w kolejne czwartki w godzinach ustalonych z uczestnikami.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 

a) nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów; 

b) za zniszczenie i zagubienie własności uczestników warsztatów, jak również za szkody powstałe z winy uczestnika 

w czasie prowadzonych warsztatów. 

8. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez zgodnie z pkt. 2. jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

regulaminu. 

9. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt mailowy i telefoniczny w celu 

informacyjnym i marketingowym.  

10. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE nr2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gminny 

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem przetwarza Pana/Pani dane osobowe. Więcej informacji znajdą Państwo 

na stronie www.gokkrasne.pl w zakładce BIP „Ogólna Polityka Informacyjna GOKiB Krasne” oraz „Klauzula 

Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gokkrasne.pl/


Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy: 

 

Warsztaty dziergania na drutach – Krasne 2019 

-Karta zgłoszeniowa- 

 

Imię i Nazwisko Uczestnika: 
 

Adres  
Korespondencyjny: 

 

Telefon kontaktowy: 
 

Zapoznałem się z regulaminem warsztatów  
 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka osobowych 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem z siedzibą w 36-007 Krasne 743, w celu uczestnictwa w Warsztatach dziergania na 
drutach. W zakresie imię nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz mój /mojego dziecka wizerunek. 
- Jestem świadomy/a, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 
- Jestem świadomy/a, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 
- Jestem świadomy/śa, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce 
przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 
 
 

 
_____________________________________ 

Podpis osoby składającej oświadczenie oraz data 

 

*Niepotrzebne skreślić. 
 

 

 

  



Załącznik 1 ZGODA OSOBY DOROSŁEJ 

 

Krasne, ……/……/……….. r. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Niniejszym działając, w imieniu własnym ___________________________________________________________ mam 

świadomość, że w trakcie organizowania zajęć przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem z siedzibą 

pod adresem Krasne 743, 36-007 Krasne (dalej: GOKiB) może dojść do rejestracji mojego wizerunku. Przyjmuję 

do wiadomości, że rozpowszechnianie mojego wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości nie wymaga 

mojej zgody i nie będę podnosił(a) roszczeń prawnych z tego tytułu.  

_______________________________________ 
Podpis oraz data 

Działając w imieniu własnym oświadczam, iż GOKiB może korzystać z mojego wizerunku według poniższych 

zasad: 

W celu wyróżnienia osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych i społecznych w ramach czego mój 

wizerunek może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć jak i filmów oraz umieszczony na stronie internetowej 

i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), na tablicach wewnątrz budynku, a także 

opublikowany przez GOKiB w biuletynie informacyjnym, prasie lokalnej i ogólnopolskiej w sposób pozwalający 

na rozpoznanie (z oznaczeniem imienia, nazwiska, osiągnięcia itp.);         

WYRAŻAM ZGODĘ NA POWYŻSZE / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE *) 

 

W celach pamiątkowych (archiwalnych) w ramach, których mój wizerunek może zostać utrwalony zarówno w 

formie zdjęć jak i filmów prezentujących różne przejawy codziennego funkcjonowania GOKiB - np. zajęcia 

sportowe / kulturalne / okolicznościowe, (wynikające z działalności statutowej) a następnie umieszczony na 

stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.) w biuletynie 

informacyjnym i na tablicach wewnętrznych, w kronikach i księgach pamiątkowych, na tableau 

przedstawiającym wizerunki uczestników wydarzeń związanych z działalnością GOKiB oraz na nośnikach 

elektronicznych takich jak np. płyty CD i DVD tworzonych wyłącznie do dokumentowania historii GOKiB w 

sposób pozwalający na rozpoznanie (imię, nazwisko, osiągnięcie itp.);  

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZ / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE*) 

 

W działalności promocyjnej GOKiB w ramach której wizerunek może zostać utrwalony w formie zdjęć, plakatów 

i filmów zachęcających do skorzystania z oferty i działalności statutowej GOKiB, a następnie umieszczony (w 

zależności od potrzeb) na stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), 

w biuletynie informacyjnym, w gazetach i serwisach ogłoszeniowych o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz na 

powszechnie dostępnych tablicach ogłoszeń; 

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE*) 

 

Niezależnie od wybranego celu, GOKiB zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek wyłącznie z poszanowaniem 

wyżej wyrażonej wolnej woli oraz w sposób chroniący Pana/Pani dobra osobiste - w szczególności jego dobre 

imię, w czym będzie na bieżąco współpracowała z udzielającym zgody; 

Niniejsza zgoda jest udzielona na czas nieokreślony. 

Niniejszą zgodę można wycofać w dowolnym momencie.  

_________________________________________________ 

Podpis oraz data  

*) Niepotrzebne skreślić 

 

  



Załącznik nr 2 ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Krasne, dnia ……/……/…..…. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Niniejszym działając, jako rodzic / opiekun prawny mojego dziecka   _________________________________________ 

mam świadomość, że w trakcie organizacji Warsztatów dziergania na drutach organizowanych przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem z siedzibą pod adresem Krasne 743, 36-007 Krasne (dalej: GOKiB) 

organizatorzy mogą dokonywać rejestracji wizerunku mojego dziecka. Przyjmuję do wiadomości, że 

rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka stanowiącego jedynie szczegół całości nie wymaga mojej zgody 

i nie będę podnosił(a) roszczeń prawnych z tego tytułu.  

__________________________________ 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego oraz data 

Działając w imieniu własnym oświadczam, iż GOKiB może korzystać z wizerunku mojego dziecka według 

poniższych zasad: 

W celu wyróżnienia osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych i społecznych w ramach czego 

wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć jak i filmów oraz umieszczony na 

stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), na tablicach wewnątrz 

budynku, a także opublikowany przez GOKiB w biuletynie informacyjnym, prasie lokalnej i ogólnopolskiej  

w sposób pozwalający na rozpoznanie (z oznaczeniem imienia, nazwiska, klasa itp.); 

WYRAŻAM ZGODĘ NA POWYŻSZE  / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE  

 

W celach pamiątkowych (archiwalnych) w ramach których wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony 

zarówno w formie zdjęć jak i filmów prezentujących różne przejawy codziennego funkcjonowania GOKiB  

- np. zajęcia sportowe / kulturalne / okolicznościowe, (wynikające z działalności statutowej) a następnie 

umieszczony na stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.)  

w biuletynie informacyjnym i na tablicach wewnętrznych, w kronikach i księgach pamiątkowych, na tableau 

przedstawiającym wizerunki uczestników wydarzeń związanych z działalnością GOKiB oraz na nośnikach 

elektronicznych takich jak np. płyty CD i DVD tworzonych wyłącznie do dokumentowania historii GOKiB  

w sposób pozwalający na rozpoznanie (imię, nazwisko, klasa itp.);  

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE 

 

W działalności promocyjnej GOKiB, w ramach której wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony w formie 

zdjęć, plakatów i filmów zachęcających do skorzystania z oferty w ramach działalności statutowej GOKiB,  

a następnie umieszczony (w zależności od potrzeb) na stronie internetowej i profilach społecznościowych 

(Facebook, Twitter, YouTube etc.), w biuletynie informacyjnym, w gazetach i serwisach ogłoszeniowych  

o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz na powszechnie dostępnych tablicach ogłoszeń; 

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE 

 

 

Niezależnie od wybranego celu, GOKiB zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek wyłącznie z poszanowaniem 

wyżej wyrażonej wolnej woli oraz w sposób chroniący Pana/Pani dobra osobiste - w szczególności jego dobre 

imię, w czym będzie na bieżąco współpracowała z udzielającym zgody; 

Niniejsza zgoda jest udzielona na czas nieokreślony. 

Niniejszą zgodę można wycofać w dowolnym momencie.  

 

____________________________________ 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego oraz data 

 

*) Niepotrzebne skreślić 

 

 

 


