
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2021 

Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu 

z dnia 02.09.2021 r. 

Regulamin Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych 

w Wieluńskim Domu Kultury 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych i prowadzone dla dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych. 
2. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje opiekę nad uczestnikami w trakcie zajęć 

określonych harmonogramem. 
3. Zarówno uczestnicy, jak i ich opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania przepisów 

BHP oraz przeciwpożarowych oraz aktualnych przepisów przeciwdziałania COVID-19 
obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej. 

4. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich 
zakończeniu. W sytuacji, gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć 
przez dziecko, zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po 
zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu. Rodzic 
jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, które posiada i zbiera Instruktor 
zajęć. 

5. Prace wykonane na zajęciach na Dworcu Kulturalnym Wieluń-Dąbrowa są własnością 
Wieluńskiego Domu Kultury. Na ostatnich zajęciach semestru, w obecności instruktora, 
Uczestnik będzie mógł wybrać prace, które zabierze. Ze względu na nieodpłatny charakter 
zajęć uczestnik może wziąć co czwartą wykonaną pracę. Ostateczną decyzję, które prace 
będą zabrane podejmuje WDK.   

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników warsztatów jest 
WDK. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów. 

7. Wykaz dni wolnych od zajęć znajduje się na stronie www.wdkwielun.pl i stanowi załącznik 
nr 6 do Regulaminu. 

8. Wszystkie prośby i skargi rozpatruje dyrektor WDK. 
9. Szczegółowych informacji o wszystkich zajęciach udziela sekretariat WDK,  

tel. 43 843 86 40. 
10. Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
 

II. Opłaty 
1. I semestr Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych Wieluńskiego Domu Kultury trwa od 

1 października do końca stycznia, a II semestr trwa od 1 lutego do 31 maja. 
2. Za uczestnictwo w zajęciach obowiązuje odpłatność. Z cennikiem opłat można zapoznać 

się na stronie internetowej WDK, w sekretariacie WDK przy ul. Krakowskie Przedmieście 

5, na ul. Reformackiej 3 oraz na ul. Kolejowej 8 (Załącznik nr 1 do regulaminu). 

3. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do uiszczenia opłaty do końca miesiąca 
rozpoczynającego dany semestr lub w dniu pierwszych zajęć w danym miesiącu. 
Opłaty za zajęcia należy uiszczać w kasie WDK  lub przelewem na numer konta bankowego 
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie 97 9256 0004 0075 2550 2000 0070. 

4. W tytule przelewu należy wpisać: Imię i Nazwisko uczestnika zajęć i nazwę warsztatów. 
5. Z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz Wieluńskiej Karty Seniorom 65+ przysługuje 

zniżka w wysokości 50%. 

http://www.wdkwielun.pl/


6. Osoby, które przedstawią w Sekretariacie WDK orzeczenie o niepełnosprawności zostaną 

zwolnione z opłat. WDK jest uprawnione do weryfikacji orzeczenia także w czasie trwania 

semestru. 

7. W szczególnych wypadkach, na wniosek instruktora, rodzica, opiekuna prawnego lub 
uczestnika dyrektor WDK może zdecydować o zwolnieniu z opłat. 
 

III.  Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: 
a) poprawne wypełnienie Karty Uczestnika Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych 

(Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do regulaminu – Karta Pełnoletniego Uczestnika 

Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 do Regulaminu - 

Karta Niepełnoletniego Uczestnika Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych) oraz 

dostarczenie jej instruktorowi prowadzącemu dane zajęcia, 

b) uiszczenie opłaty, 
c) dbałość o bezpieczeństwo własne oraz uczestników zajęć, 
d) punktualne przychodzenie na zajęcia, 
e) niespożywanie posiłków podczas zajęć, 
f) nieużywanie telefonów komórkowych w trakcie zajęć. 

 
IV.  Uczestnika zajęć obowiązuje: 

a) dezynfekcja dłoni przed wejściem do obiektu, 
b) wchodzenie do obiektu pojedynczo, z zachowaniem 2-metrowej odległości, 
c) po wejściu na salę zajęcie i nieopuszczanie bez potrzeby stanowiska pracy twórczej, 
d) staranne mycie rąk w toalecie oraz dezynfekcja dłoni przy wyjściu z toalety, 
e) zakaz zbliżania się do innych uczestników zajęć i instruktora na odległość mniejszą niż 

2 metry, 
f) podczas kaszlu i kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – 

chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza, a ręce umyć, 
g) unikanie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza nos, ust i oczu, 
h) utrzymanie stanowiska pracy w higienie i czystości. 

 

V. Z uwagi na specyficzny rodzaj działalności WDK, zajęcia odbywają się w następujących 
 

miejscach: 
a. Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5 

 

b. Wieluń-Dąbrowa, ul. Kolejowa 8 
 

c. Wieluń, ul. Reformacka 3 

 

WDK zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania uczestników zajęć  
o dokładnym miejscu odbywania się poszczególnych zajęć przez SMS lub e-mail. 

 

 

 



VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wieluńskim  
Domu Kultury 

1. Administratorem danych osobowych jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy  
ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie ze swym 
statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl. 

2. Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się 
poprzez adres e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807. 

3. Państwa dane osobowe  oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane na 
podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) – dla danych osobowych podanych w Karcie w zakresie: imię  

i nazwisko uczestnika, data  urodzenia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 

numer telefonu, telefon kontaktowy matki/opiekunki prawnej oraz ojca/opiekuna 

prawnego, przetwarzanych w celu organizacji, prowadzenia i rozliczania warsztatów 

artystyczno-edukacyjnych w Wieluńskim Domu Kultury; 

b) art. 6 ust. 1 lit. a) – dla danych osobowych podanych w Karcie w zakresie: imię  

i nazwisko uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego, adres e-mail, przetwarzanych 

w celu informowania o ofercie kulturalnej Wieluńskiego Domu Kultury za 

pośrednictwem usługi newsletter, a także dla danych w zakresie: imię i nazwisko oraz 

wizerunek uczestnika, przetwarzanych w celach promocyjnych Wieluńskiego Domu 

Kultury. 

Wymienione powyżej przepisy prawa dotyczą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem przez Wieluński Dom Kultury danych osobowych przysługuje 
Państwu prawo do: 

 żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych oraz 
danych osobowych swojego dziecka, 

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych osobowych 
swojego dziecka, 

 otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych oraz danych 
osobowych swojego dziecka w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych 
danych do innego administratora, 

 cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu  
w przypadkach, gdy to przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody udzielonej 
przez Państwa (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
realizowanego do czasu wycofania zgody). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym 
skończyły się zajęcia – dla celu przetwarzania opisanego w punkcie 3.a), a dla celów 
przetwarzania opisanych w punkcie 3.b) - do czasu wycofania udzielonej zgody. 

6. W przypadku uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez podmiot zewnętrzny 
(instruktora prowadzącego działalność gospodarczą), Państwa dane oraz dane Państwa 
dzieci będą jemu udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. W pozostałych przypadkach dane nie będą udostępniane podmiotom 
zewnętrznym. Lista instruktorów prowadzących działalność gospodarczą znajduje się  
w siedzibie Administratora Danych Osobowych. 



7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych oraz danych Państwa dziecka 
przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy RODO i/lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. 

8. Państwa dane oraz dane Państwa dziecka przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury nie 
będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie 
będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie: imię i nazwisko 
uczestnika, data urodzenia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, telefon 
kontaktowy matki/opiekunki prawnej i/lub ojca/opiekuna prawnego, ich niepodanie 
uniemożliwi Państwa dziecku zapis i uczestniczenie w warsztatach artystyczno-
edukacyjnych organizowanych przez Wieluński Dom Kultury. 
 

 


