REGULAMIN WARSZTATÓW FILMOWYCH
Kultowe sceny – warsztaty filmowe
I. ORGANIZATOR
Organizatorem warsztatów filmowych Kultowe sceny jest Pałac Kultury Zagłębia (dalej PKZ).
II. CEL I TEMATYKA WARSZTATÓW
Warsztaty polegają na przygotowaniu i realizacji filmu związanego z kultowymi scenami filmowymi
m.in. Titanic, Godzilla, Terminator. Uczestnicy w trakcie warsztatów będą mogli nabyć podstawowe
umiejętności teoretyczne i praktyczne dotyczące tworzenia filmu. Zwieńczeniem warsztatów będzie
realizacja filmu na żywo w Sali Teatralnej PKZ.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warsztaty skierowane są do osób indywidualnych.
2. Warsztaty przewidziane są dla dzieci w wieku 10-12 lat, grupa do 20 os.
3. Udział w warsztatach jest płatny 50 zł/os za cały cykl warsztatów.
4. Warunkiem udziału w warsztatach jest dostarczenie do organizatora poprawnie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.palac.art.pl oraz wniesienie opłaty
50 zł w Kasie PKZ w terminie do 28.06.2019 r.
5. Formularz zgłoszeniowy wypełnia prawny opiekun uczestnika. Wyrażenie zgody
na uczestnictwo w warsztatach, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, zgoda
na przetwarzanie danych osobowych są niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach.
6. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń – data dostarczenia formularza
zgłoszeniowego.
III. PRZEBIEG WARSZTATÓW
1. Warsztaty odbędą się w terminie 8-12.07.2019 r. w PKZ. Część warsztatowa 8-11.07.2019 r.;
premiera filmu 12.07.2019 r., godz. 17:00.
2. Część warsztatowa będzie trwać do 5 godzin dziennie, planowo w godz. 9:00-13:00. Wszelkie
ewentualne zmiany będą uzgadniane na bieżąco z uczestnikami.
3. Warsztaty obejmują część teoretyczną m.in. zagadnienia dot. konstrukcji filmu oraz część
praktyczną m.in. pracę nad scenariuszem, tworzenie scenografii, ćwiczenie gry aktorskiej,
montaż, obsługę kamery i dźwięku na planie filmowym.
4. Szczegółowy harmonogram warsztatów będzie dostępny dla zakwalifikowanych uczestników.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA
1. Obecność uczestników jest obowiązkowa przez cały czas trwania warsztatów, łącznie
z premierą.
2. Organizator zapewnia dostęp do sprzętu niezbędnego do realizacji warsztatów m.in. montażu
i przygotowania filmu oraz opiekę merytoryczną.
3. Organizator nie pokrywa kosztów wyżywienia uczestników.
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć o czym poinformuje opiekuna
prawnego uczestnika przez kontakt podany w formularzu zgłoszeniowym.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osób, które nie będą
stosowały się do niniejszego regulaminu, bez zwrotu opłaty za warsztaty.
7. Organizator ma prawo do wykorzystania materiałów, w tym filmowych, stworzonych przez
uczestników w celach promocji działalności PKZ, upowszechniania kultury oraz działań
marketingowych i archiwizacyjnych.

V. 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 przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia
(PKZ) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i terminach:
a) W celu zapisu Twojego dziecka na warsztaty niezbędne będą dane: imię, nazwisko, wiek
dziecka, które przetwarzane będą przez 5 lat + rok bieżący w celach księgowych.
b) W celu kontaktu niezbędne będą dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
opiekuna prawnego, które przetwarzane do zakończenia warsztatów tj. 12.07.2019 r.,
a następnie przez 5 lat + rok bieżący będą przechowywane w archiwum zakładowym.
c) W celach promocji działalności PKZ, upowszechniania kultury oraz działań
marketingowych oraz archiwizacyjnych będziemy dokumentować organizowane przez
nas wydarzenia w postaci zapisu obrazu lub dźwięku (np. foto, audio, video). Wizerunek
uczestników może znaleźć się w ww. dokumentacji. Może być on wykorzystany za
pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci
WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Wizerunek
będzie przetwarzany na podstawie zgody wyrażonej w formularzu. Zgoda obowiązuje do
czasu jej wycofania, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych
przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tych
celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas
ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw
i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w postaci wizerunku. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania
danych w tym celu.
5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane
mogą mieć firmy z nami współpracujące: kancelaria prawna lub firma obsługująca system
księgowo-finansowy w naszej instytucji.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
7. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji
w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości
uczestnictwa w warsztatach.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

