
 
 

 
Regulamin wydarzenia plenerowego „Wakacje z kulturą” organizowanego przez Dom Kultury „Praga”   

w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniach plenerowych pn. „Wakacje z kulturą” odbywających się w dniach: 5,12,19 i 26 sierpnia 2020 r. od 
godz. 10.00 do godz. 13.00, na terenie wokół Muszli Koncertowej w Parku Praskim, których Organizatorem jest Dom Kultury „Praga” (tutaj: DK „Praga” ) z siedzibą w Warszawie (03-474) przy 
ul. Dąbrowszczaków 2. 

2. Regulamin wydarzenia udostępniony jest na stronie DK ”Praga”: www.dkpraga.pl oraz przed wejściem na wydarzenie w miejscu ogólnodostępnym.  
3. W trakcie wydarzenia będą odbywały się spektakle oraz warsztaty (plastyczne, etnograficzne, plastyczno-ruchowe, przyrodnicze, rękodzielnicze). 
4. Udział w wydarzeniach oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.  
5. Udział w wydarzeniach jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. 
6. Na wydarzenia pn. ”Wakacje z kulturą” obowiązują zapisy poprzez skrzynkę e-mail: zapisy@dkpraga.pl. W celu zapisania dziecka na zajęcia w ramach wydarzenia, należy przesłać skan 

wypełnionej Karty zgłoszenia, dostępnej na stronie DK ”Praga” www.dkpraga.pl.  
 

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie wydarzenia 
 

1. Osoby przebywające na terenie wydarzenia mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności są zobowiązane przestrzegać postanowień 
niniejszego Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników DK „Praga”. 

2. Teren, na którym odbywa się wydarzenie został wydzielony przez DK „Praga” 
3. Na terenie wydarzenia może przebywać maksymalnie 80 osób. Należy zajmować wyłącznie miejsca wyznaczone przez DK „Praga” zapewniające bezpieczną odległość.  
4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie wydarzenia, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych - nauczyciele, 

wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.  
5. Wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do DK „Praga”. 

 
III. Zmiana terminu wydarzeń 

1. DK „Praga” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie wydarzenia.  
2. DK „Praga” zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku złych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu uczestników.  

IV. Procedura związana ze stanem epidemii (COVID-19) 

1. W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci, które są zdrowe, nie mają objawów choroby takich jak gorączka, kaszel, duszności a także nie mieszkają z osobą przebywającą na kwarantannie i nie 
miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wydarzenia. 

2. Dzieci muszą być poinformowane przez rodziców lub opiekunów o obowiązku stosowania się do poleceń pracowników DK „Praga” oraz do konieczności zachowywania dystansu społecznego 
(co najmniej 1.5 m) od innych osób, a także przestrzegania wzmożonych zasad higieny.  

3. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas wydarzenia.   
4. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest udostępnić DK „Praga” swój numer telefonu zapewniający szybką komunikację.  
5. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 
6. Dzieci mogą być przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby, które nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. 
7. DK „Praga” zapewnia stałą dostępność płynu dezynfekcyjnego, sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości oraz stale monitoruje prace porządkowe. 
8. Na terenie wydarzenia dostępny jest termometr bezdotykowy.  
9. Pracownicy DK „Praga” zobowiązani są niezwłocznie powiadomić rodzica lub opiekuna, o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u dziecka. 
10. Pracownik DK „Praga” w przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie go odizoluje oraz skontaktuje się 

telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 
11. Osoba z oznakami choroby do czasu opuszczenia terenu wydarzenia lub przybycia rodzica lub  opiekuna, przebywa w odizolowanym miejscu. DK „Praga” wydzielił miejsce, w którym będą 

przebywały osoby z oznakami choroby oraz wyznaczył pracownika, który będzie opiekował się osobami przebywającymi w izolatorni. Wyznaczony pracownik został wyposażony w maseczkę, 
przyłbicę, rękawiczki.  

12. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem będzie na bieżąco uaktualniana, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika  

1. DK „Praga” informuje, że w trakcie trwania wydarzenia istnieje możliwość rejestrowania wizerunku uczestników wydarzenia.  
2. Wizerunek osób uczestniczących w imprezie może zostać utrwalony w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-

marketingowych oraz bezpieczeństwa wydarzenia. 
3. Zarejestrowanie wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu może być jedynie szczegółem całości, który może być rozpowszechniany bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,  

w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez DK „Praga”, w innych elektronicznych środkach przekazu 
zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez DK „Praga”, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach 
osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez DK „Praga”, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. DK „Praga” zapewnia, że wizerunek 
uczestników wydarzenia nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,  
w szczególności prawo do wynagrodzenia.  

4. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane przez DK „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dąbrowszczaków 2, która jest 
Administratorem danych osobowych. 

5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych przekazanych Administratorowi w trakcie udziału w wydarzeniu, a także w celu skorzystania z przysługującego na mocy RODO 
prawa, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych DK „Praga” pod adresem e-mail: iod@dkpraga.pl 

6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników będzie realizowane w celu: 
a. umożliwienia udziału w zajęciach na zasadach określonych w Regulaminie, w związku z zaakceptowaniem jego postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, 

ale niezbędne do udziału w zajęciach; 
b. rozpatrzenia reklamacji oraz innych wniosków, obrony przed roszczeniami, a także zapewnienia bezpieczeństwa na zajęciach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania tych celów; 
7. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego 
i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

8. Uczestnik posiada także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,gdy 
uzna Pani/u, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okres:  
a. dane pozyskiwane w trakcie rejestracji wizerunku przez czas publikacji w serwisach internetowych prowadzonych przez DK „Praga” lub w innych elektronicznych środkach przekazu 

zarządzanych lub wykorzystywanych do czasu ustania celu przetwarzania; 
b. w pozostałym  zakresie dane będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz instrukcji kancelaryjnej. 

10. Administrator informuje, że podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.  
11.  Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane Uczestnika mogą być  udostępnione podmiotom 

świadczącym usługi wsparcia technicznego oraz zapewniającym bezpieczeństwo podczas zajęć.  
12. Administrator danych informuje, że w związku z transferem danych do serwisu Facebook oraz Google (publikacja wizerunku) informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności 

UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO. 
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