
REGULAMIN UCZESTNICTWA W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA w dniach 15 – 26 czerwca 2020 

I. Organizacja zajęć:   

1. Organizatorem zajęć jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy  
Placu Wolności 1. 

2. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie PKZ oraz w wyznaczonych podległych placówkach: klubach 
osiedlowych, świetlicach i Domu Kultury w Ząbkowicach. O tym, w których placówkach odbywać się 
będą zajęcia zdecyduje Organizator po uprzednim rozpoznaniu co do ilości chętnych oraz zasięgnięciu 
opinii Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. W zajęciach mogą wziąć udział tylko Ci uczestnicy, którzy uczęszczali na nie do czasu ogłoszenia 
pandemii SARS-CoV-2. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przywrócenia tylko części organizowanych zajęć. 
5. Zajęcia są bezpłatne i prowadzone będą zgodnie z ustalonym harmonogramem, ogłoszonym na 

stronie www.palac.art.pl oraz portalach społecznościowych poszczególnych placówek.  
6. Grupy uczestników mogą różnić się od dotychczasowych grup, zajęcia mogą także odbywać się w 

innych terminach niż przed ogłoszeniem pandemii. 
7. Wszystkie zajęcia zorganizowane będą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, a także zgodnie z zaleceniami GIS. 
 

II. Obowiązki uczestników zajęć oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów:    

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają obowiązek zachować 
dystans  społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców 
wynoszący min. 2 m.  

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady  
dystansu społecznego 2 m. oraz z zachowaniem środków ostrożności – obowiązkowym jest 
zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przy wejściu. 

3. Na zajęcia będą przyjmowani wyłącznie uczestnicy zdrowi bez jakichkolwiek objawów chorobowych 
(wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie, kaszel, katar itp.).  

4. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe.   
5. Rodzice zobowiązani są każdorazowo do składania oświadczeń, że w rodzinie i najbliższym otoczeniu 

dziecka nie ma osób przebywających w kwarantannie i izolacji. W przypadku uczestników 
pełnoletnich takie oświadczenie składa osoba pełnoletnia.   

6. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się, rodzice i opiekunowie zostają zobowiązani 
do podania aktualnych numerów telefonów lub adresów mailowych oraz pozostawania w kontakcie  
z Organizatorem. 

7. Uczestnicy zajęć nie powinni zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów – zabawek, 
książek itp. 
 

III. Ochrona danych osobowych    

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem podanych danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia (PKZ) z siedzibą  
w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1. 

2. Dane o stanie zdrowia uczestnika zbierane są na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-
2, w takiej sytuacji oświadczenia o stanie zdrowia wraz z danymi osobowymi i kontaktowymi 
przekazane będą GIS oraz podległym mu służbom. 

3. Dane o stanie zdrowia będą przechowywane przez 2 tygodnie od daty zakończenia ostatnich zajęć, 
następnie zostaną zniszczone przez Organizatora najpóźniej do dnia 15 lipca 2020 roku. 
 
Ochrona danych osobowych uczestników zajęć, ich rodziców lub prawnych opiekunów w związku  
z prowadzeniem zajęć odbywa się na podstawie deklaracji uczestnictwa, którą wypełniali Państwo na 
początku sezonu kulturalnego. 

http://www.palac.art.pl/

