
REGULAMIN CYKLU „WARSZTATY METODYCZNE” 

Organizatorem cyklu warsztatowego jest Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK 

w Poznaniu. Warsztaty odbywają się w dniach: 6.11. w Pniewach, 7.11. w Poznaniu oraz Kaliszu, 8.11. 

w Wolsztynie.  

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BARDZO MŁODA 

KULTURA. 

 

1. WARSZTATY METODYCZNE to cykl poświęcony publikacji Poradnik Metodyczny, na który 

zapraszamy nauczycieli/nauczycielki, animatorów/animatorki, edukatorów/edukatorki, osoby 

poszukujące inspiracji do lokalnych działań. W ramach cyklu odbywają się 4 oddzielne 

spotkania warsztatowe. Dwa z nich: SZTUKA NA MURY, PLACE I ULICE – warsztaty 

metodyczne, czyli jak twórczo pracować z przestrzenią odbędą się w Kaliszu (7.11.2018 r.) i 

Wolsztynie (8.11.2018 r.). Dwa kolejne: ĆWICZENIA Z PAMIĘCI – warsztaty metodyczne, o 

możliwościach i pułapkach wybiórczego pamiętania odbędą się w Pniewach (6.11.2018 r.) 

oraz Poznaniu (7.11.2018 r.). 

2. Udział w warsztatach mogą brać tylko osoby pełnoletnie. 

3. Zgłoszenia na warsztaty należy dokonać do dnia 5.11.2018 r., wysyłając maila na adres 

e.banaszek@ckzamek.pl o tytule „WARSZTATY METODYCZNE”, w treści maila wpisując: 

Zgłaszam chęć udziału w warsztacie w ……………….. (należy podać miejsce warsztatów, np. 

Poznań) w dniu …….. (należy podać termin warsztatu, np. 7.11.2018 r.). Zapoznałam/em się z 

Regulaminem warsztatów. Podpis (należy podać imię i nazwisko). 

4. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail są niezbędne w celu 

przeprowadzenia warsztatów i każdy Uczestnik jest zobowiązany do ich podania.  

5. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku 

dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników 

warsztatów Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników, którzy zostaną o tym fakcie 

powiadomieni drogą mailową. Organizator dokona wyboru Uczestników z listy rezerwowej 

według kolejności zgłoszeń. Organizator drogą mailową powiadomi kandydata, czy 

zakwalifikował się do wzięcia udziału w warsztatach najpóźniej do dnia 5.11.2018 r. 

6. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej do dnia 5.11.2018 r. 

Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowania wyłącznie drogą mailową na adres 

e.banaszek@ckzamek.pl 

7. W przypadku gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od 

Organizatora, Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym drogą mailową. 

8. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu organizacji 

warsztatów. 

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 
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INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą w 

Poznaniu (61-809) przy ulicy Św. Marcin 80/82. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Klemens. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się z nim 

skontaktować pod adresem iod@ckzamek.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia warsztatów na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą).  

4. Dane uczestników będą przechowywane przez Administratora przez okres dwóch miesięcy 

od dnia ostatniego spotkania warsztatowego. Dane osób, które nie zostaną zarejestrowane 

na warsztaty, będą przechowywane do dnia rozpoczęcia warsztatów. 

5. W każdym czasie osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo: 

a) dostępu do danych, 

b) sprostowania przetwarzanych danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych (gdy osoba, której dane są przetwarzane, uważa, że 

Centrum Kultury ZAMEK przetwarza dane nieprawidłowo lub przetwarza je 

bezpodstawnie), 

e) przeniesienia danych (Centrum Kultury ZAMEK przekaże otrzymane dane osobowe 

osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie stosowanym formacie elektronicznym lub przekaże je w takiej formie 

innemu podmiotowi wyraźnie wskazanemu przez tę osobę), 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie: [imię, 

nazwisko, adres e-mail] jest warunkiem zawarcia umowy, w razie ich niepodania nie będzie 

mogła/mógł Pani/Pan uczestniczyć w warsztatach.  
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