
REGULAMIN WYDARZENIA
„Muzyczny Andrychów-Zagraj z nami-spotkanie gitarowe”

organizowanego przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  wydarzenia „Muzyczny  Andrychów-Zagraj  z  nami-spotkanie  gitarowe” jest
Centrum  Kultury  i  Wypoczynku  w  Andrychowie,  zwane  dalej  Organizatorem, z  siedzibą:
ul. Starowiejska 22 b, 34 – 120 Andrychów.

2. Informacja o  wydarzeniu dostępna jest na stronie internetowej  www.kultura.andrychow.eu oraz
w Miejskim Domu  Kultury  w Andrychowie,  zwanym dalej  MDK,  ul.  Szewska  7,  34  –  120
Andrychów, tel: 512 442 918 lub 33 875 31 05.

3. We wspólnym wykonaniu utworów muzycznych będą mogły wziąć udział osoby, które dokonają
zgłoszenia i wypełnią wymagane przez Organizatora formularze.

4. Utwór, który wspólnie zagramy to Metallica „Nothing Else Matters” w tonacji E-moll.

§ 2
Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu  jest  złożenie  prawidłowo wypełnionych  dokumentów,
które dostępne są na stronie internetowej Organizatora, a które stanowią załączniki do niniejszego
regulaminu:

1) formularza zgłoszeniowego,
2) oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, w przypadku osoby niepełnoletniej,
3) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku, w związku
z udziałem w wydarzeniu: „Muzyczny Andrychów-Zagraj z nami-spotkanie gitarowe”,

2. Komplet  skanów dokumentów  należy  przesłać najpóźniej  do dnia 14.10.2022  r.  Pocztą
elektroniczną na adres: biuro@kultura.andrychow.eu

3. Oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w dniu wydarzenia do punktu informacji.

§ 3
Organizacja 

1. Wydarzenie realizowane będzie w oparciu o program przygotowany przez Organizatora.
2. Miejscem wydarzenia będzie Plac Mickiewicza w Andrychowie (w przypadku złych warunków

atmosferycznych: Miejski Dom Kultury w Andrychowie przy ul. Szewskiej 7).
3. Czas trwania wynosić będzie około 1 godziny.
4. Organizator nie zapewnia dojazdu i zwrotu kosztów dojazdu uczestników.
5. Podczas realizacji koncertu uczestnik korzysta z własnego sprzętu muzycznego (Organizator nie

ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie  rzeczy należących do  uczestników, jak
również za szkody poczynione przez uczestnika podczas trwania wydarzenia).

6. Uczestnik  odpowiada  za  udostępnione  przez  Organizatora  przedmioty  powierzone  w  celu
realizacji  wydarzenia  – w  przypadku  ich  zniszczenia  bądź  uszkodzenia  jest  zobowiązany  do
pokrycia szkód.

7. Uczestników  obowiązuje  stosowanie  się  do  postanowień  zawartych  w  Regulaminie:  Zasad
bezpieczeństwa  obowiązujących  podczas  imprez  plenerowo-rekreacyjnych  oraz  wydarzeń
kulturalnych  realizowanych  przez  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku  w  Andrychowie,  które
dostępne są na stronie www.kultura.andrychow.eu

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje będą
przekazywane uczestnikom osobiście poprzez Organizatora lub stronę www.kultura.andrychow.eu

2. W  sprawach  nieujętych  w  niniejszym  Regulaminie  decyduje  Dyrektor  Centrum  Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie.
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Załączniki
1) Formularz zgłoszeniowy
2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, w przypadku osoby niepełnoletniej
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku
w związku z udziałem w wydarzeniu: „Muzyczny Andrychów-Zagraj z nami-spotkanie gitarowe”

Załącznik Nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

w wydarzeniu
„Muzyczny Andrychów-Zagraj z nami-spotkanie gitarowe”

Imię

Nazwisko

Adres do 
korespondencji

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy 
rodzica/ opiekuna 
prawnego *                  
(w przypadku gdy 
osoba jest 
niepełnoletnia)

Adres e-mail

Data urodzenia 
(DD/MM/RRRR) 

RODZAJ GITARY 
(Proszę o zaznaczenie

wstawiając „X”)

□GITARA KLASYCZNA  
□GITARA ELEKTRO-KLASYCZNA
□GITARA ELEKTRO-AKUSTYCZNA
□GITARA BASOWA
□GITARA ELEKTRYCZNA
□UKULELE
□BANJO
□MANDOLINA
□INNE ………………….

CZY POSIADASZ
PIECYK/

WZMACNIACZ
GITAROWY ?

(Proszę o zaznaczenie
wstawiając „X”)

□TAK                                           □NIE 

Utwór, który wspólnie zagramy to Metallica ”Nothing Else Matters”
w tonacji E-moll

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia „Muzyczny Andrychów-Zagraj 
z nami-spotkanie gitarowe” oraz z Regulaminem z §3 ust.6

……………………………………..
Podpis uczestnika



Załącznik Nr 2 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam  zgodę,  aby  moje  dziecko  wskazane  w  formularzu  zgłoszeniowym  wzięło  udział
w wydarzeniu: „Muzyczny  Andrychów-Zagraj  z  nami-spotkanie  gitarowe”  dnia  16.10.2022  roku,  na
Placu Mickiewicza w Andrychowie. Jednocześnie biorę za nie pełną odpowiedzialność podczas trwania
wydarzenia, jej/jego przywóz oraz odwóz do miejsca pobytu.

……………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik Nr 3

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku w związku
z udziałem w wydarzeniu: „Muzyczny Andrychów-Zagraj z nami-spotkanie gitarowe”

oraz zapoznanie się z Regulaminem

Zgodnie  z  wprowadzonymi powyżej  danymi  osobowymi  –  Ja,  niżej  podpisana/y  wyrażam zgodę na
nieodpłatne  przetwarzanie  (w  tym  rozpowszechnianie)  danych  osobowych  w  postaci:  wizerunku¹,
imienia,  nazwiska,  mojej  osoby,  dziecka,  niepełnoletniego  wobec,  którego  pozostaję  opiekunem
prawnym).

¹Wizerunek  utrwalony  jakąkolwiek  techniką,  na  wszelkich  nośnikach.  Zgoda  obejmuje  także
publikowanie  fotografii,  filmu,  dokumentacji  filmowej  lub  dźwiękowej,  powstałej  w  ramach
organizowanego  wydarzenia  w  materiałach  służących  popularyzacji  w  celach  promocyjnych
Organizatora,  jak  również  w  celu  archiwizowania  wydarzeń  poprzez  rozpowszechnianie  za
pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji, w szczególności:

1) w internecie, na stronie Organizatora, innych - którym Organizator takowe materiały udostępnił,
2) TV, prasie, powstałych publikacjach, za zgodą Organizatora,
3) dyplomach, plakatach, promocyjnych materiałach graficznych.

Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w inny sposób prawa
do prywatności, istotnych interesów  i innych dóbr osobistych mojej oraz pozostałych osób.

Oświadczam, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Jestem świadomy, że przysługuje mi prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody spowoduje brak możliwości dalszego
uczestnictwa w wydarzeniu.

……………………………………..……………………………………..
Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.  13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów.

2. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie wyznaczyło Inspektora ds. Ochrony danych
osobowych,  z  którym  można  się  skontaktować  za  pośrednictwem  adresu
ido_ckiw@kultura.andrychow.eu

3. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą:
a) W celu realizacji zapisów Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (Dz.U.  1991  nr  114  poz.  493),  w  celu
realizacji  obowiązków  i  zadań  zleconych  przez  instytucje  nadrzędne  wobec
Administratora oraz w celu realizacji zadań określonych Statutem Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie – art. ust. 1 lit. c RODO

b) W  celu  dokumentowania,  archiwizowania  i  rozpowszechniania  informacji
działalności Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej  potrzeby  wykazania  faktów,  co  jest  prawnie  uzasadnionym  interesem
Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

d) Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony
interes Administratora.

4. Odbiorcami powyższych danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
- banki – w zakresie obsługi płatności,
- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.

5. Powyższe dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Zgodnie z RODO osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne,
- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.
7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem oraz
posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.

8. Państwa dane  osobowe przechowywane będą  do końca okresu przedawnienia  potencjalnych
roszczeń lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do
momentu jej odwołania.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Podanie danych osobowych jest: 

- dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych osobowych brak jest możliwości udziału
w akcjach organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

……………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego
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