
Regulamin uczestnictwa w  warsztatach Akademii robotyki i druku 3D „Sobota robota”
2016/2017r. organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie

1. Regulamin niniejszy stanowi informację i określa zasady uczestnictwa w Akademii Robotyki i
druku 3D „Sobota robota” organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury.

2. Uczestnik  może  wziąć  udział  w  Akademii  robotyki  i  druku  3D  „Sobota  robota”  po
przeczytaniu Regulaminu, podpisaniu Deklaracji Uczestnictwa i dokonaniu Zapłaty zgodnie z
pkt.  5  niniejszego  Regulaminu.  Podpisanie  Deklaracji  jest  równoznaczne  z  akceptacją
Regulaminu.

3. W zajęciach Akademii robotyki i druku 3D „Sobota robota” mogą brać udział osoby, które
chcą  doskonalić  swoje  umiejętności  i  rozwijać  zainteresowania  zgodnie  z  tematyką
podejmowanych zajęć. Akademia obejmie swoją działalnością 3 grupy warsztatowe: dwie
grupy początkujących: dla dzieci w wieku 7-9 lat i młodzieży w wieku powyżej 10 lat oraz
grupę zaawansowaną, której uczestnicy będą poszerzać wiedzę nabytą w ubiegłym roku.
Osoby nieletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego zgodnie z pkt.
7. 

4. Liczba  uczestników  w  każdej  z  trzech  grup  wiekowych  jest  ograniczona  do  12  osób.
Organizator zastrzega, iż warsztaty odbędą się pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby
osób. 

5. Zajęcia są odpłatne. Uczestnik/ opiekun prawny uczestnika Akademii  robotyki  i  druku 3D
„Sobota  robota” zobowiązuje  się  do uiszczenia  opłaty za  pierwsze 4 spotkania  z  góry,  w
terminie do tygodnia przed pierwszym spotkaniem, w kasie lub na konto Miejskiego Centrum
Kultury w Bełchatowie. 

6. Uczestnik /  opiekun prawny zobowiązuje się  przesłać potwierdzenie wpłaty za zajęcia w
terminie  do  1  dnia  przed  pierwszym  spotkaniem na  adres  k.dendek@gigantymocy.pl lub
dostarczyć go osobiście  najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. 

7. Opiekun  prawny  uczestnika  zobowiązuje  się  dostarczyć  osobiście  najpóźniej  w  dniu
pierwszych  zajęć  pisemną zgodę na uczestnictwo osoby nieletniej  w Akademii  robotyki  i
druku 3D „Sobota robota”.

8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać regulaminów porządkowych, przepisów BHP,
przepisów obowiązujących w MCK oraz stosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia i
innych upoważnionych pracowników MCK.

9. MCK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i
nagrań  filmowych  w  celach  informacyjnych  i  promocyjnych  związanych  z  działalnością
MCK. Uczestnicy zajęć organizowanych w ramach wydarzenia Akademia robotyki i druku
3D „Sobota robota” wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie ich wizerunku do celów
promocyjnych MCK  (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U.2016r, poz. 922. i o
prawie autorskim takst jedn. (Dz.U.2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)

10. W przypadkach spornych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje
Dyrektor MCK.



DEKLARACJA UCZESTNICTWA I ZAPŁATY 

 W  AKADEMII ROBOTYKI I DRUKU 3D „SOBOTA ROBOTA” 2016/2017R.

W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY W BEŁCHATOWIE

Deklaruję udział mój/mojego dziecka*

……………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko  uczestnika warsztatów, wiek uczestnika)

……………………………………………………………………………………………
 ( numer telefonu uczestnika / opiekuna  w przypadku osób niepełnoletnich i adres e mail)

w warsztatach Akademii robotyki i druku 3D „Sobota robota”, organizowanych przez Miejskie Centrum 
Kultury w Bełchatowie, odbywających się w terminach 4.02.2017, 4.03.2017, 1.04.2017 i 6.05.2017.

W związku z udziałem moim/mojego dziecka* w warsztatach Akademii Robotyki i Druku 3D „Sobota 
robota”, organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich/ mojego dziecka* danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, 
Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów,

2. Moje/ mojego dziecka dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji warsztatów 
pn. Akademia Robotyki i Druku 3D „Sobota Robota”,

3. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania usunięcia.

4. Akceptuję zapisy Regulaminu uczestnictwa w w/w warsztatach organizowanych przez Miejskie 
Centrum Kultury w Bełchatowie.

5. Jednocześnie oświadczam, że jestem objęty/ moje dziecko jest objęte ubezpieczeniem od 
następstw nieszczęśliwych wypadków w 

….......................................................................................................................................... 

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za 4 kolejne warsztaty Akademii robotyki i druku 3D „Sobota 
robota”, w terminie do tygodnia przed pierwszym spotkaniem, w kwocie 40 zł za jedne zajęcia (tj. łącznie 
jednorazowo 160 zł). 

…........................................... ….........................................................
                  Data    Podpis uczestnika  zajęć

 ( opiekuna  w przypadku osób niepełnoletnich)

Dodatkowo wyrażam / nie wyrażam*
zgody  na  nieodpłatne  rejestrowanie  i  wykorzystanie  mojego  /  mojego  dziecka  /  wizerunku  podczas
warsztatów organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie oraz wykorzystywanie tego
wizerunku poprzez umieszczanie na stronach internetowych MCK, oraz tablicach ściennych i folderach w
celu Informacji i promocji MCK, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U.2016r, poz. 922. i
o prawie autorskim takst jedn. (Dz.U.2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)

……………………………                                                   …....................................................             
                  Data                                                                                                      Podpis uczestnika  zajęć
                                                                                                             ( opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich)

*niepotrzebne skreślić


