Załącznik do zarządzenia nr 30/10/2019
Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie
z dnia 01.10.2019 r.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYKŁADACH
PN. „SPOTKANIA Z HISTORIĄ SZTUKI 2019/2020”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w wykładach pn. „Spotkania z historią sztuki
2019/2020” określa zasady i warunki uczestnictwa w odpłatnych wykładach pn.
„Spotkania z historią sztuki 2019/2020”, zwanych dalej „Wykładami”.
2. Organizatorem Wykładów jest Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie z siedzibą w
Tarnowie przy ul. Słowackiego 1, będące samorządową instytucją kultury wpisaną do
Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Tarnowa pod numerem 3/94, zwane dalej
„Organizatorem”.
3. Wykłady będą prowadzone w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie z
siedzibą w Tarnowie przy ul. Słowackiego 1 w okresie od października 2019 r. do czerwca
2020 r.: we wtorki począwszy od 01.10.2019 r. w godzinach 17:00-18:00 z wyłączeniem
wtorków przypadających na dni świąteczne i przypadających na okres ferii zimowych w
okresie 27.01-09.02.2020 r.
§ 2. Zasady udziału w Wykładach
1. Wykłady mają charakter otwarty i kierowane są do młodzieży powyżej 13 roku życia.
2. Uczestnikiem Wykładów (dalej : „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, przy czym
osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą
wziąć udział w Wykładach wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
§ 3. Odpłatność za udział w Wykładach
1. Wykłady mają charakter odpłatny, a brak uiszczenia opłaty uniemożliwia udział w
Wykładach. Warunkiem udziału w Wykładach jest uiszczenie opłaty przez Uczestnika
gotówką w kasie w siedzibie Organizatora lub przelewem na rachunek bankowy w
banku PKO BP nr 65 1020 4955 0000 7602 0175 6949. W treści przelewu należy wpisać
tytuł Wykładów, miesiąc lub dzień Wykładów za jaki wnoszona jest opłata oraz imię i
nazwisko Uczestnika Wykładów np. „Spotkania z historią sztuki, październik 2019, Adam
Kowalski” lub „Spotkania z historią sztuki, 29.10.2019, Adam Kowalski”:
1) opłaty miesięcznej (opisanej w ust. 2) - przed rozpoczęciem pierwszego Wykładu w
danym miesiącu kalendarzowym, lub
2) opłaty jednorazowej (opisanej w ust. 3) - przed rozpoczęciem wybranego przez
Uczestnika Wykładu.
Za datę uiszczenia Opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.

2. Opłata miesięczna za udział Uczestnika we wszystkich Wykładach odbywających się w
danym miesiącu kalendarzowym wynosi:
1) po 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie - w przypadku udziału w
Wykładach odbywających się w miesiącach: październik 2019 r., listopad 2019r.,
kwiecień 2020r., maj 2020 r. i czerwiec 2020 r. Udział w pierwszym Wykładzie, który
odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. jest bezpłatny (Wykład promocyjny),
2) po 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie – w przypadku udziału we
wszystkich Wykładach odbywających się w miesiącach: grudzień 2019, styczeń i luty
2020 r.,
3) 100,00 zł (sto złotych 00/100) miesięcznie - w przypadku udziału we wszystkich
Wykładach odbywających się w miesiącu marcu 2020 r.
3. Opłata jednorazowa za udział Uczestnika w wybranym pojedynczym Wykładzie
odbywających się w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 20,00 zł (dwadzieścia
złotych 00/100).
4. Uczestnik ma prawo do zwrotu wniesionej Opłaty (odpowiednio: Opłaty jednorazowej
lub części Opłaty miesięcznej) w przypadku, gdy nie może wziąć udziału w Wykładzie lub
w niektórych Wykładach odbywających się w danym miesiącu kalendarzowym, za który
taka Opłata została uiszczona, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Organizatorowi
(pod nr 606 146 520 lub na adres poczty elektronicznej edukacja@bwa.tarnow.pl) co
najmniej na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia Wykładu, na którym Uczestnik nie
będzie obecny.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, w razie ziszczenia się warunków wskazanych w ust. 4, zwrot
Uczestnikowi części wniesionej Opłaty obejmuje kwotę 20,00 zł (dwadzieścia złotych
00/100) za każdy Wykład, w którym Uczestnik nie wziął udziału. Zwrot nastąpi w
terminie do 7 dni gotówką w kasie w siedzibie Organizatora lub przelewem na wskazany
przez Uczestnika rachunek bankowy.
6. Wniesiona Opłata miesięczna z prawem zwrotu na rzecz Uczestnika może być na
wniosek Uczestnika zgłoszony Organizatorowi w trybie i w terminie opisanym w ust. 4
zarachowana na poczet Opłaty miesięcznej za udział Uczestnika w Wykładach w
kolejnym miesiącu kalendarzowym. W takim wypadku wysokość tej Opłaty miesięcznej
podlega weryfikacji przez Organizatora pod względem ilości Wykładów przypadających
w miesiącu, na poczet którego ta Opłata miesięczna zostanie zarachowana. Mniejsza lub
większa ilość Wykładów w takim miesiącu upoważnia odpowiednio do proporcjonalnego
(obliczonego wg iloczynu Wykładów i wysokości Opłaty jednorazowej – 20 zł) zwrotu
przez Organizatora na rzecz Uczestnika części uiszczonej Opłaty miesięcznej lub
zobowiązuje Uczestnika do uiszczenia na rzecz Organizatora dopłaty za Wykłady po
rygorem niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Wykładach, za które tej dopłaty nie
uiścił.
7. W pozostałych przypadkach nie wzięcia udziału w Wykładach, w tym również w razie
zgłoszenie przez Uczestnika nieobecności na Wykładzie po terminie wskazanym w ust. 4,
Uczestnik traci prawo do zwrotu wniesionej za ten Wykład Opłaty (odpowiednio: Opłaty

jednorazowej lub części Opłaty miesięcznej), która zostanie zarachowana na pokrycie
poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z organizacją Wykładu.
8. Uczestnik po uiszczeniu odpowiednio: Opłaty miesięcznej lub Opłaty jednorazowej
otrzymuje od Organizatora karnet, na którym osoba prowadząca Wykład każdorazowo
własnoręcznym podpisem potwierdza obecność na nim Uczestnika. Organizator
prowadzi listy obecności, na których Uczestnik zobowiązany jest własnym podpisem
każdorazowo potwierdzić obecność na Wykładzie.
§ 4. Dane osobowe – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, ich rodziców lub opiekunów
prawnych podane Organizatorowi, i w związku tym informuje:
1) Te dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującym
prawem, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) (zwanym dalej RODO),
2) Administratorem tych danych osobowych jest Organizator - Biuro Wystaw
Artystycznych w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie przy ul. Słowackiego 1, będące
samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta
Tarnowa pod numerem 3/94,
3) Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w określonym w pkt 4 celu,
4) Te dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa Uczestnika w Wykładach oraz
obsługi tego uczestnictwa,
5) Odbiorcami tych danych osobowych są osoby zatrudnione przez Organizatora
oraz inne podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie niezbędnym do
realizacji ww. celów przetwarzania;
6) Te dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym
podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.
7) Te dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8) Te dane osobowe są przechowywane do czasu zrealizowania ww. celów
przetwarzania.
9) Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo żądania od Organizatora
dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO, a
także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10) Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np.
poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail iod@bwa.tarnow.pl
oświadczenia o cofnięciu zgody.
11) Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczące narusza przepisy RODO.
12) Podanie tych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest
dobrowolne. Brak podania tych danych osobowych uniemożliwia jednak realizację
ww. celów przetwarzania, tj. uniemożliwia uczestnictwo Uczestnika w Wykładach.
13) W związku z przetwarzaniem tych danych osobowych nie następuje
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
14) W sprawach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem tych danych osobowych można się kontaktować
z inspektorem ochrony danych Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail: iod@bwa.tarnow.pl
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§ 5. Postanowienia końcowe
Wniesienie przez Uczestnika Opłaty jednorazowej lub Opłaty miesięcznej za uczestnictwo
w Wykładach i przystąpienie do nich oraz podpisanie przez Uczestnika (w przypadku
osoby pełnoletniej) oświadczenia o uczestnictwie w Wykładach lub podpisanie przez
rodzica Uczestnika lub jego prawnego opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej lub
nie posiadające pełnej zdolność do czynności prawnych) zgody na udział Uczestnika w
Wykładach jest jednoznaczne z akceptacją odpowiednio przez Uczestnika, jego rodzica
lub opiekuna prawnego warunków niniejszego Regulaminu, w tym wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym
rozdziale Regulaminu.
Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Wykładach w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami, w tym przestrzegać przepisów porządkowych i zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu Wykładów oraz stosować się poleceń
porządkowych Organizatora.
Uczestnika, który nie zastosuje się do postanowień ust. 1 przez co utrudni przebieg
Wykładu, Organizator ma prawo do wyprosić z Wykładu. Uczestnikowi takiemu zwrot
wniesionej za ten Wykład opłaty nie przysługuje.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników i
szkody, których mogą doznać Uczestnicy przed, w trakcie oraz po zakończeniu
Wykładów.
Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Wykładów (sesje
fotograficzne, video). Udział w Wykładach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez
Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystywanie wizerunku
Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Uczestnik, jego
rodzic lub opiekun prawny, który takiej zgody nie wyraża, zobowiązany jest do

poinformowania Organizatora na adres e-mail edukacja@bwa.tarnow.pl o odmowie
wyrażenia zgody najpóźniej przed rozpoczęciem Wykładu, w którym Uczestnik ten bierze
udział.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wykładu lub do odwołania
Wykładu w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże
Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
Organizator, w wypadku odwołania Wykładu informuje o tym fakcie za pośrednictwem
strony internetowej Organizatora www.bwa.tarnow.pl i www.facebook.com/bwatarnow.
W przypadku odwołania Wykładu do zwrot wniesionej za ten Wykład opłaty stosuje się
postanowienia określone w § 3 ust. 4 – 6.
7. Z ważnych powodów, Organizator może zmienić niniejszy Regulamin informując o
tym za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.bwa.tarnow.pl.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej
Organizatora.
8. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Wszelkie spory w sprawach wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
10. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora www.bwa.tarnow.pl

Załącznik nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w wykładach pn. „Spotkania z historią sztuki 2019/2020”
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYKŁADACH POD NAZWĄ „SPOTKANIA Z HISTORIĄ
SZTUKI 2019/2020”, KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W
TARNOWIE
………………..…….………….
(miejscowość, data)
Ja, niżej podpisany(a) ………..………………….………………… wyrażam zgodę na uczestnictwo
syna/córki ……………………….…………..………. w wykładach pn. „Spotkania z historią sztuki 2019/2020”
organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, które będą prowadzone w budynku
przy ul. Słowackiego 1,w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r. w każdy wtorek
począwszy od 01.10.2019 r. w godzinach 17:00 – 18:00.
Oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Wykładów,
2) zobowiązuje się do uiszczenie należnej opłaty za udział mojego dziecka w Wykładach,
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do tego, aby moje dziecko brało udział w Wykładach,
4) biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z
miejsca odbywania Wykładów.
5) biorę odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez moje dziecko szkody w związku z
uczestnictwem w Wykładach oraz nieprzestrzeganiem przez nie regulaminu Wykładów.
6) wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku mojego dziecka w czasie Wykładów i
wykorzystywanie tak utrwalonego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez
Organizatora - Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie w celu realizacji jego uczestnictwa w
Wykładach oraz obsługi tego uczestnictwa. Przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Ponadto
oświadczam, że zapoznałem się Klauzulą informacyjną zawartą w regulaminie Wykładów .

Dane Kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnik:
1. Imię i nazwisko
……………………………………………………….
2. Nr telefonu kontaktowego
……………………………………………………….

……………………………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika)

Załącznik nr 2
do Regulaminu uczestnictwa w wykładach pn. „Spotkania z historią sztuki 2019/2020”
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA O UDZIALE W WYKŁADACH POD NAZWĄ
„SPOTKANIA Z HISTORIĄ SZTUKI2019/2020 ”, KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST BIURO WYSTAW
ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE
…………………………………….
(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany(a) ………..………………….………………… wyrażam chęć osobistego uczestnictwa
w Wykładach pn. „Spotkania z historią sztuki 2019/2020” organizowanych przez Biuro Wystaw
Artystycznych w Tarnowie, które będą prowadzone w budynku przy ul. Słowackiego 1,w okresie od
października 2019 r. do czerwca 2020 r. w każdy wtorek począwszy od 01.10.2019 r. w godzinach
17:00-18:00.
Oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Wykładów,
2) zobowiązuje się do uiszczenie należnej opłaty za mój udział w Wykładach,
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do tego, aby brał udział w Wykładach,
4) biorę odpowiedzialność finansową za wyrządzone przeze mnie szkody w związku z
uczestnictwem w Wykładach oraz nieprzestrzeganiem przeze mnie regulaminu Wykładów.
5) wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w czasie Wykładów i wykorzystywanie tak
utrwalonego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora - Biuro
Wystaw Artystycznych w Tarnowie w celu realizacji jego uczestnictwa w Wykładach oraz obsługi tego
uczestnictwa. Przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Ponadto oświadczam, że
zapoznałem się Klauzulą informacyjną zawartą w regulaminie Wykładów .

Dane Kontaktowe Uczestnika:
11. Imię i nazwisko
12. Nr telefonu kontaktowego

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

……………………………………………………………
(podpis Uczestnika)

