REGULAMIN
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
W NOWOHUCKIM CENTRUM KULTURY
I. Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w zajęciach w Nowohuckim Centrum Kultury zwany
dalej „Regulaminem” stosuje się do wszystkich zajęć prowadzonych przez poszczególne
Działy Nowohuckiego Centrum Kultury (NCK) z wyłączeniem Centrum Języków
Obcych, Krakowskiego Centrum Choreograficznego oraz zajęć prowadzonych w ramach
Dwuletniego Studium Tańca.
2. Zapisy na zajęcia organizowane w Nowohuckim Centrum Kultury odbywają się przez
Internet lub w poszczególnych Działach Nowohuckiego Centrum Kultury.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Nowohuckie Centrum
Kultury, al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków jest wniesienie stosownych opłat zgodnie z
obowiązującym cennikiem przed rozpoczęciem zajęć. Wniesienie stosownych opłat jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Akceptacja regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem
zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika w formie materiału foto – filmowego oraz na
nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez NCK zdjęć z wizerunkiem
uczestnika. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć –
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz
techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach
społecznościowych NCK. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z
wizerunkiem zwiedzającego wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla
potrzeb archiwalnych NCK.
II. Płatności za zajęcia
1. Wysokość opłat za zajęcia organizowane w Nowohuckim Centrum Kultury reguluje
cennik opłat wprowadzany zarządzeniem Dyrektora Nowohuckiego Centrum Kultury na
dany rok kulturalno – oświatowy.
2. Opłaty można wnosić w kasie (gotówką bądź kartą płatniczą) Nowohuckiego Centrum
Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków lub przelewem.
3. W przypadku uiszczenia opłat miesięcznie lub semestralnie nie uwzględnia się zwrotu
kosztów z powodu nieobecności na zajęciach.
4. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
5. Na prośbę uczestnika Nowohuckie Centrum Kultury wydaje faktury za opłaty z tytułu
uczestnictwa w zajęciach.
6. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora
Dziennik Zajęć lub lista obecności.

III. Organizacja zajęć

1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalany jest na podstawie grafiku przygotowanego przez
poszczególne działy merytoryczne i instruktorów Nowohuckiego Centrum Kultury.
2. Nowohuckie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, jak
również odwołania terminu zajęć w nagłych przypadkach, o czym niezwłocznie
poinformuje osoby uczęszczające na zajęcia. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone
w innym terminie w porozumieniu z uczestnikami.
3. Nowohuckie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bądź
przesunięcia terminu jego rozpoczęcia w przypadku braku wymaganej ilości osób.
Wymagana ilość osób w każdej z grup ustalana jest przez pracowników poszczególnych
działów merytorycznych.
4. Nowohuckie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora
prowadzącego na stałe, bądź wprowadzenia czasowego zastępstwa.
5. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do wskazania instruktorowi osób upoważnionych do
odbioru dziecka.
6. Uczestnicy zajęć w trakcie zajęć prowadzonych przez Nowohuckie Centrum Kultury są
zobowiązani do postępowania zgodnego z poleceniami instruktora prowadzącego zajęcia
oraz są zobowiązani do postępowania niezakłócającego prowadzenia zajęć i
nieutrudniającego innym uczestnikom udziału w zajęciach.
7. Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach jedynie wówczas, gdy są w stanie zdrowia
pozwalającym im na udział w danych zajęciach w sposób bezpieczny i nie stwarzający
zagrożenia dla innych osób. Rodzice lub opiekunowie – w przypadku uczestników
niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności
prawnych zobowiązani są do poinformowania instruktora o szczególnych okolicznościach
związanych ze stanem zdrowie dziecka.
8. W przypadku pogorszenia samopoczucia, pojawienia się niepokojących objawów
uczestnik powinien poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
IV. Zasady korzystania z sal, w których organizowane są zajęcia i pozostałego terenu
Nowohuckiego Centrum Kultury
1. Uczestnicy zajęć mają bezwzględny zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę,
w której odbywają się zajęcia.
2. Uczestnicy bądź ich rodzice lub opiekunowie prawni – w przypadku uczestników
niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności
prawnych – ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody w sprzęcie
i wyposażeniu sal spowodowane umyślnie.
3. Uczestnicy zajęć w trakcie przebywania na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury są
zobowiązani do postępowania zgodnego z przepisami prawa, zasadami współżycia
społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Nowohuckie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
uczestników zajęć poza salą, w której odbywają się zajęcia.
5. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach, na korytarzach przed salami
Nowohuckie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
6. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
7. Na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków i innych środków
psychoaktywnych, pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
psychoaktywnych, wnoszenia i używania na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury
broni i innych przedmiotów lub substancji mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub
mienia.

V. Ochrona danych osobowych (informacja)
1. Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), al. Jana Pawła II 232,
31-913 Kraków.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
o e-mail: IODO@NCK.KRAKOW.PL
o listownie na adres: Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
3. Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr Krakowskiej Karty
Rodzinnej i czas jej ważności, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, materiał fotofilmowy, zbierane są przez NCK w celach promocyjnych działalności statutowej NCK
oraz dla potrzeb archiwalnych NCK. Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne,
jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa realizacja usług.
4. Odbiorcami danych osobowych będą:




podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
osoby upoważnione przez Administratora danych;
podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych;

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
7. Pamiętaj, że masz prawo do:




dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W
takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
VI. Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
oraz postanowienia innych regulaminów obowiązujących w Nowohuckim Centrum Kultury, w
tym postanowienia regulaminów dotyczących konkretnych zajęć organizowanych przez
Nowohuckie Centrum Kultury.

