
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 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 oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Wniesienie stosownych opłat jest jednoznaczne z 
akceptacją niniejszego Regulaminu. 

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. Uczestnicy zajęć (bądź ich rodzice lub opiekunowie – w przypadku uczestników 
niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności 
prawnych) wyrażają zgodę na fotografowanie lub inną rejestrację zajęć w zakresie obrazu 
lub dźwięku wyłącznie do celów dokumentowania i promowania działalności statutowej 
Nowohuckiego Centrum Kultury, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku 
Uczestnika na stronach internetowych NCK, na plakatach, ulotkach, billboardach. 
Nowohuckie Centrum Kultury zobowiązuje się nie wykorzystywać wizerunku uczestników 
w celach komercyjnych oraz nie przekazywać innym podmiotom do celów komercyjnych. 

6. Uczestnicy zajęć (bądź ich rodzice lub opiekunowie – w przypadku uczestników 
niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności 
prawnych) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć i 
rodziców lub opiekunów uczestników zajęć (w przypadku uczestników niepełnoletnich i 
innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) 
obejmujących w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail jeśli osoba posiada, numer 
telefonu, nr Krakowskiej Karty Rodzinnej i czas jej ważności (dane obligatoryjne) datę 
urodzenia, PESEL, adres zamieszkania (dane dodatkowe), w celach zorganizowania i 
realizacji zajęć. Podanie danych osobowych obligatoryjnych jest warunkiem zapisania na 
zajęcia. Administratorem danych osobowych jest Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana 
Pawła II 232, 31-913 Kraków. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

7. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do wskazania instruktorowi osób upoważnionych do 
odbioru dziecka. 

8. 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. 

9. 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. 

10.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. 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.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
PRACOWNIA METAFIZYCZNA

I. Informacje ogólne
1. Pracownia METAfizyczna jest formą zajęć edukacyjno-artystycznych przeznaczonych dla
osób, które ukończyły 16 lat, prowadzonych przez Organizatora w ramach jego działalności 
statutowej w dziedzinie tańca i edukacji kulturalnej.
2. Udział w zajęciach Pracowni METAfizyczna jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu
uczestnictwa w Pracowni METAfizyczna, zwanego dalej „Regulaminem”, przez uczestnika.
3. Uczestnikami Pracowni METAfizyczna mogą być osoby, które ukończyły 16 lat oraz 
posiadają umiejętności taneczne na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Organizatorze – rozumie się przez to Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana 
Pawła II 232, 31-913 Kraków, NIP: 675-000-65-76, REGON 001002538;
b) Uczestniku – rozumie się przez to osobę uczestniczącą w zajęciach Pracowni 
METAfizyczna.

II. Zapisy i opłaty
1. Zapisy do udziału w zajęciach Pracowni METAfizyczna rozpoczynają się 30 września 
2016 r. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zapisu można dokonać poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: kcc@nck.krakow.pl oraz 
wypełnienie Karty Uczestnika. Wypełnienie Karty Uczestnika oznacza akceptację 
niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych podanych w Karcie Uczestnika.
3. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu Uczestnika na zajęcia Pracowni 
METAfizyczna.



4. Zajęcia Pracowni METAfizyczna odbywają się w miesiącach od października 2016 r. do 
czerwca 2017 r. w czasie których opłata jest obowiązkowa przez wszystkie dziewięć 
miesięcy nauki.
5. Po dokonaniu zapisu Uczestnik powinien zalogować się w systemie Biletyna poprzez 
który będzie otrzymywał informacje dotyczące opłat, a następnie jest zobowiązany do 
dokonania wpłaty na rachunek bankowy Nowohuckiego Centrum Kultury: PKO Bank 
Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130 lub w kasie NCK opłaty: miesięcznie 100
złotych (słownie: sto złotych) w terminie do 10. dnia bieżącego miesiąca nauki.
6. Z uwagi na to, że opłata za uczestnictwo w zajęciach Pracowni METAfizyczna jest stała 
za każdy miesiąc nauki oraz skalkulowana na podstawie ilości zajęć w całym sezonie 
2016/17 nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia ani 
odstąpienia od pobrania opłaty za uczestnictwo w zajęciach Pracowni METAfizyczna.

III. Uczestnicy
1. Uczestnik Pracowni METAfizyczna dokonując zapisu deklaruje przynależność do grupy 
na okres jednego sezonu, od października 2016 r. do czerwca 2017 r.
2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia Pracowni 
METAfizyczna oraz usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności.
3. Od Uczestnika Pracowni METAfizyczna oczekuje się skrupulatności, sumienności, 
pracowitości i zaangażowania oraz punktualności.
4. Uczestnikowi Pracowni METAfizyczna przysługują rabaty na warsztaty, coachingi, 
szkolenia i spektakle organizowane przez Krakowskie Centrum Choreograficzne 
przewidziane w poszczególnych regulaminach w/w zajęć i wydarzeń.
5. Uczestnik Pracowni METAfizyczna może brać udział w spotkaniach, prezentacjach i 
jamach improwizacyjnych organizowanych przez Krakowskie Centrum Choreograficzne.
6. Uczestnik Pracowni METAfizyczna jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej za udział w 
konkursie choreograficznym 3...2...1...TANIEC! Edycja 2017.
7. Uczestnikowi Pracowni METAfizyczna przysługuje prawo do bieżących konsultacji oraz 
otrzymania opinii podsumowującej pracę w sezonie.

IV. Dane osobowe
1. W celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć Pracowni METAfizyczna konieczne jest 
zbieranie przez Organizatora danych osobowych Uczestników.
2. Organizator informuje, że:

a) administratorem danych osobowych jest Organizator: Nowohuckie Centrum 
Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków;
b) dane osobowe są zbierane w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć 
Pracowni METAfizyczna, w tym do zidentyfikowania Uczestników;
c) odbiorcą danych jest Organizator;
d) każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania;
e) każdy z Uczestników podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Uczestnik Pracowni METAfizyczna poprzez wypełnienie Karty Uczestnika dobrowolnie 
udostępnia Organizatorowi dane osobowe obejmujące jego imię i nazwisko, numer PESEL, 
adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
4. Uczestnik Pracowni METAfizyczna poprzez wypełnienie Karty Uczestnika dobrowolnie 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w punkcie 1 przez 
Organizatora na potrzeby, które są niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć 
Pracowni METAfizyczna i zapewnienia udziału w zajęciach Pracowni METAfizyczna.
5. Uczestnik Pracowni METAfizyczna poprzez wypełnienie Karty Uczestnika oświadcza, że
dane osobowe, o których mowa w punkcie 1 są prawdziwe.

V. Utrwalanie i korzystanie z wizerunku Uczestnika
1. Uczestnik Pracowni METAfizyczna poprzez wypełnienie Karty Uczestnika wyraża zgodę
na utrwalanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w formie fotografii i filmu.



2. Uczestnik Pracowni METAfizyczna poprzez wypełnienie Karty Uczestnika wyraża zgodę
na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika utrwalonego w związku z 
udziałem Uczestnika w zajęciach Pracowni METAfizyczna, do celów dokumentowania i 
promowania działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku 
Uczestnika w formie fotografii lub filmu na stronach internetowych Organizatora, na 
plakatach, na wystawie fotografii dotyczących Organizatora i Pracowni METAfizyczna.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
PRACOWNIA PRO

I. Informacje ogólne
1. Pracownia PRO jest formą zajęć edukacyjno-artystycznych przeznaczonych dla osób, 
które ukończyły 18 lat, prowadzonych przez Organizatora w ramach jego działalności 
statutowej w dziedzinie tańca i edukacji kulturalnej.
2. Udział w zajęciach Pracowni PRO jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu 
uczestnictwa w Pracowni PRO, zwanego dalej „Regulaminem”, przez uczestnika.
3. Uczestnikami Pracowni PRO mogą być osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają 
umiejętności taneczne na poziomie zaawansowanym.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Organizatorze – rozumie się przez to Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana 
Pawła II 232, 31-913 Kraków, NIP: 675-000-65-76, REGON 001002538;

b) Uczestniku – rozumie się przez to osobę uczestniczącą w zajęciach Pracowni PRO.
II. Zapisy i opłaty

1. Zapisy do udziału w zajęciach Pracowni PRO rozpoczynają się 30 września 2016 r. Ilość 
miejsc w grupie jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zapisu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na stronie www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl lub wysłanie zgłoszenia z krótkim 
opisem doświadczenia na adres: kcc@nck.krakow.pl oraz wypełnienie Karty Uczestnika. 
Wypełnienie Karty Uczestnika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 
zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w Karcie 
Uczestnika.
3. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu Uczestnika na zajęcia Pracowni PRO.
4. Zajęcia Pracowni PRO odbywają się w miesiącach od października 2016 r. do czerwca 
2017 r. w czasie których opłata jest obowiązkowa przez wszystkie dziewięć miesięcy nauki.
5. Po dokonaniu zapisu Uczestnik powinien zalogować się w systemie Biletyna poprzez 
który będzie otrzymywał informacje dotyczące opłat, a następnie jest zobowiązany do 
dokonania wpłaty na rachunek bankowy Nowohuckiego Centrum Kultury: PKO Bank 
Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130 lub w kasie NCK opłaty: miesięcznie 170
złotych (słownie: sto siedemdziesiąt złotych) w terminie do 10. dnia bieżącego miesiąca 
nauki.
6. Z uwagi na to, że opłata za uczestnictwo w zajęciach Pracowni PRO jest stała za każdy 
miesiąc nauki oraz skalkulowana na podstawie ilości zajęć w całym sezonie 2016/17 
nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia ani odstąpienia 
od pobrania opłaty za uczestnictwo w zajęciach Pracowni PRO.

III. Uczestnicy
1. Uczestnik Pracowni PRO dokonując zapisu deklaruje przynależność do grupy na okres 
jednego sezonu, od października 2016 r. do czerwca 2017 r.
2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia Pracowni PRO oraz 
usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności.
3. Od Uczestnika Pracowni PRO oczekuje się skrupulatności, sumienności, pracowitości i 
zaangażowania oraz punktualności.



4. Uczestnikowi Pracowni PRO przysługują rabaty na warsztaty, coachingi, szkolenia i 
spektakle organizowane przez Krakowskie Centrum Choreograficzne przewidziane w 
poszczególnych regulaminach w/w zajęć i wydarzeń.
5. Uczestnik Pracowni PRO może brać udział w spotkaniach, prezentacjach i jamach 
improwizacyjnych organizowanych przez Krakowskie Centrum Choreograficzne.
6. Uczestnik Pracowni PRO jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej za udział w konkursie 
choreograficznym 3...2...1...TANIEC! Edycja 2017.
7. Uczestnikowi Pracowni PRO przysługuje prawo do bieżących konsultacji oraz 
otrzymania opinii podsumowującej pracę w sezonie.

IV. Dane osobowe
1. W celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć Pracowni PRO konieczne jest zbieranie 
przez Organizatora danych osobowych Uczestników.
2. Organizator informuje, że:

a) administratorem danych osobowych jest Organizator: Nowohuckie Centrum 
Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków;
b) dane osobowe są zbierane w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć 
Pracowni PRO, w tym do zidentyfikowania Uczestników;
c) odbiorcą danych jest Organizator;
d) każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania;
e) każdy z Uczestników podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Uczestnik Pracowni PRO poprzez wypełnienie Karty Uczestnika dobrowolnie udostępnia 
Organizatorowi dane osobowe obejmujące jego imię i nazwisko, numer PESEL, adres 
zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
4. Uczestnik Pracowni PRO poprzez wypełnienie Karty Uczestnika dobrowolnie wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w punkcie 1 przez Organizatora na 
potrzeby, które są niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć Pracowni PRO i 
zapewnienia udziału w zajęciach Pracowni PRO.
5. Uczestnik Pracowni PRO poprzez wypełnienie Karty Uczestnika oświadcza, że dane 
osobowe, o których mowa w punkcie 1 są prawdziwe.

V. Utrwalanie i korzystanie z wizerunku Uczestnika
1. Uczestnik Pracowni PRO poprzez wypełnienie Karty Uczestnika wyraża zgodę na 
utrwalanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w formie fotografii i filmu.
2. Uczestnik Pracowni PRO poprzez wypełnienie Karty Uczestnika wyraża zgodę na 
korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika utrwalonego w związku z udziałem 
Uczestnika w zajęciach Pracowni PRO, do celów dokumentowania i promowania 
działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku
Uczestnika w formie fotografii lub filmu na stronach internetowych Organizatora, na 
plakatach, na wystawie fotografii dotyczących Organizatora i Pracowni PRO.


