Załącznik nr 1
REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORAZ ZAJĘCIACH
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZABRZU
ORAZ DZIELNICOWYCH OŚRODKÓW KULTURY W ZABRZU

1. Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć oraz imprez organizowanych na
terenie Miejskiego Ośrodka Kultury (dalej zwanego Miejskim Ośrodkiem Kultury lub
MOK), Dzielnicowych Ośrodków Kultury w Zabrzu i Małej Sali (dalej zwanych
Dzielnicowymi Ośrodkami Kultury lub DOK).
2. Pomieszczenia budynków, w których odbywają się zajęcia oraz imprezy, położone
są w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a (MOK), ul. Kossaka 23 (DOK Biskupice),
ul. ks. Badestinusa 60 (DOK Grzybowice), ul. Dorotki 3 (DOK Kończyce),
ul. Sikorskiego 114 (DOK Pawłów), ul. Park Hutniczy 11 (Mała Sala) administrowane są
przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.
3. Wszystkich uczestników zajęć lub imprez, oprócz niniejszego Regulaminu, obowiązują
przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w budynkach użyteczności publicznej. Uczestnicy są
zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego i przyjętych norm
społecznych wobec innych osób.
4. Zajęcia oraz imprezy odbywają się od poniedziałku do piątku, a także w sobotę
oraz niedzielę, w godzinach przedstawionych w grafiku dostępnym w siedzibie
MOK oraz DOK, a także na stronie internetowej: www.mok.art.pl. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian terminów określonych w grafiku,
a także odwołania zajęć oraz imprez.
5. W MOK oraz DOK odbywają się zajęcia prowadzone przez organizatorów
zewnętrznych, jak również przez instruktorów/wolontariuszy MOK i DOK.
6. Zajęcia odbywają się w przeznaczonych do tego salach, w których na czas trwania zajęć
przebywa opiekun/instruktor/wolontariusz prowadzący zajęcia.
7. Na terenie MOK oraz DOK osoby nieletnie znajdują się pod opieką rodzica lub opiekuna
prawnego.
8. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest
zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach. Dopuszcza się na pisemny
wniosek rodzica samodzielny powrót dziecka.
9. Niepełnoletnim uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym
odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora/wolontariusza prowadzącego.
10. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dzieci po zakończeniu planowanych zajęć.

11. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni lub sali poza
budynek MOK/DOK.
12. Uczestnicy zajęć lub imprez, którzy doprowadzą do zniszczenia m.in. sprzętu,
elementów wyposażenia MOK lub DOK, ponoszą odpowiedzialność finansową za
wyrządzone szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za wyrządzoną
szkodę ponoszą rodzice/opiekuni prawni.
13. Niepełnoletniego uczestnika do udziału w zajęciach lub imprezach organizowanych
bezpośrednio przez MOK lub DOK, zgłasza rodzic lub opiekun prawny.
14. Uczestnictwo w niektórych zajęciach oraz imprezach jest odpłatne. Wysokość opłaty
za zajęcia oraz imprezy określana jest przez organizatora zajęć/imprez. Za uczestników
niepełnoletnich odpowiedzialność za uiszczenie opłat ponoszą rodzice lub opiekunowie
prawni.
15. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć oraz imprez zobowiązani są
do stosowania się do poleceń pracowników MOK/DOK.
16. MOK oraz DOK nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje
lub nieszczęśliwe wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania przez uczestników zajęć
oraz imprez ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, zapisów niniejszego
Regulaminu lub innych obowiązujących na terenie RP przepisów prawa.
17. MOK oraz DOK nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą
zostać zgubione, utracone, skradzione, zniszczone lub uszkodzone.
18. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych poza
budynkiem w jego najbliższym otoczeniu, które nie wymagają transportu (plac zabaw,
park itp.), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody
rodzica/opiekuna prawnego. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty itp. odbywające się
poza terenem obiektów wymagają dodatkowej pisemnej zgody rodzica/opiekuna
prawnego.
19. Uczestnicy zajęć lub imprez (w imieniu osób niepełnoletnich-rodzice/opiekunowie
prawni) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez MOK danych osobowych, imienia,
nazwiska, numeru telefonu, wizerunku, wypowiedzi, w celach informacyjnych
i promocyjnych, związanych z uczestnictwem w imprezach lub zajęciach w Miejskim
Ośrodku Kultury i Dzielnicowych Ośrodkach Kultury oraz z prowadzoną działalnością
statutową MOK, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana/Uczestników danych osobowych jest Miejski Ośrodek
Kultury z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a, adres e-mail: kontakt@mok.art.pl;

b) kontakt z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu
adres e-mail: marcin.zemla@informatics.jaworzno.pl;
c) przekazane przez Panią/Pana/Uczestników dane osobowe: imię, nazwisko, numer
telefonu, wizerunek, wypowiedzi, przetwarzane będą w celach informacyjnych
i promocyjnych, związanych z uczestnictwem w imprezach lub zajęciach w Miejskim
Ośrodku Kultury i Dzielnicowych Ośrodkach Kultury oraz z prowadzoną
działalnością statutową MOK;
d) odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umów powierzenia;
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
f) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji w tym na profilowaniu;
g) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do
zakończenia i rozliczenia imprez lub zajęć Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu oraz
Dzielnicowych Ośrodków Kultury w Zabrzu i zgodnie z przepisami o archiwizacji;
h) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
i) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
20. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach lub imprezach MOK i DOK jest uprzednia
akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2018r.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
Katarzyna Flak

