
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w warsztatach fotograficznych „Fotografie z Kulturą”

organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu, realizowanego przez Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie.

1. Organizatorem  projektu  jest  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku  w  Andrychowie,  z  siedzibą:
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów.

2. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej www.kultura.andrychow.eu
3. Projekt realizowany jest od 1 października – 31 grudnia 2021 roku.
4. Celem projektu jest organizowanie spotkań / warsztatów – plenerowych oraz studyjnych, na których

uczestnicy  tworzyć będą fotografie,  głównie  portretowe sesje  fotograficzne,  oraz  wymieniać  się
doświadczeniem w dziedzinie fotografii.

5. Warsztaty  kierowane  są  do  amatorów,  hobbystów –  fotografów i  modelek,  chcących  poszerzyć
swoją wiedzę na temat fotografii oraz udziału w sesjach fotograficznych.

6. Uczestnikami warsztatów będą pełnoletni fotografowie i pełnoletnie modelki.

II. Przebieg warsztatów
1. Warunkiem  uczestnictwa  w  warsztatach  jest  złożenie  prawidłowo  wypełnionego  formularza

zgłoszeniowego wraz z załącznikami, co skutkuje wpisaniem na listę uczestnictwa.
2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
3. Ilość spotkań: 3 (jedno spotkanie trwa 3 godziny).
4. Uczestnik  w  ramach  warsztatów  będzie  poszerzał  wiedzę  teoretyczną  i  praktyczną  w  zakresie

fotografii, wykorzystania sprzętu fotograficznego z wymienną optyką, oświetlenia studyjnego oraz
plenerowego, oraz udziału w sesjach fotograficznych.

5. Organizator nie zapewnia dojazdu i zwrotu kosztów dojazdu na warsztaty stacjonarne i terenowe.
6. Zajęcia  realizowane  będą  w  oparciu  o  harmonogram  przygotowany  przez  Prowadzącego  po

uprzednim ustaleniu z uczestnikami.
7. Prowadzący – jeśli  będzie to  wymagane – zapewni stanowisko fotograficzne,  część scenografii,

oświetlenia,  stylizacji  oraz rekwizytów, a także praktycznych rozwiązań DIY wykorzystywanych
podczas sesji.

8. Podczas zajęć Uczestnik korzysta wyłącznie z własnego sprzętu.
9. Warsztaty  będą  realizowane  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  związane  z  ogłoszeniem stanu

epidemicznego/stanu pandemii na terenie kraju.

III. Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 1 października – 31 grudnia 2021 r.
2. Dokumenty:

– formularz zgłoszeniowy,
–  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  w  tym  wizerunku
w związku z udziałem w warsztatach fotograficznych,

3. Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć, w których uczestnik chce
uczestniczyć, w sekretariacie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie lub przesłać na adres:
biuro@kultura.andrychow.eu

4. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu do
przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.

5. Organizatorowi  warsztatów  przysługuje  prawo  wykorzystywania  materiałów  stworzonych  przez
uczestników do celów promocyjno-informacyjnych w aktualnych i późniejszych działaniach.

6. Uczestnicy warsztatów i przedstawiciele organizatorów mają obowiązek zapoznać się i stosować do
niniejszego  Regulaminu.  Uczestnicy,  podpisując  zgodę  na  udział  w  warsztatach,  poświadczają
o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

7. W przypadku niestosowania się do niniejszego Regulaminu uczestnicy proszeni będą o opuszczenie
warsztatów.

8. Warsztaty prowadzi wyznaczony przez Organizatora, na podstawie odrębnej umowy, Prowadzący.
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mailto:biuro@kultura.andrychow.eu


IV. Proces rekrutacji
1. Rekrutację  przeprowadzi  Organizator  projektu  na  podstawie  otrzymanych i  zebranych zgłoszeń.

W razie dużego zainteresowania projektem ilość osób uczestniczących w warsztatach może zostać
ograniczona,  ze  względu  na  sytuację  epidemiologiczną  lub  w  zależności  od  wielkości
dysponowanego pomieszczenia.

2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest ukończony 18 rok życia.
3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników projektu podejmowana będzie w zależności od kolejności

zgłoszeń  (fotografowie)  lub  realnych potrzeb  warsztatów (ilość  modelek  może być ograniczona
również w zależności od rodzaju sesji i ilości uczestniczących fotografów) – wyłącznie wśród osób,
które złożyły formularze zgłoszeniowe

V. Obowiązki uczestnika projektu
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
b) podpisania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie,
c) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z harmonogramem,
d) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, złożenia pisemnego oświadczenia,
e) podczas trwania warsztatów Uczestnik ma obowiązek podporządkowania się Regulaminowi oraz
instrukcjom Prowadzącego,
f)  uczestnik  ma  obowiązek  dbać  o  udostępniane  przez  prowadzącego  rekwizyty  i  elementy
wykorzystywane  w  czasie  sesji  oraz  nie  pozostawiać  osobistych  i  prywatnych  rzeczy  po
zakończeniu zajęć w miejscu gdzie one miały miejsce.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej: www.kultura.andrychow.eu
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Organizatora.
3. Aktualna  treść  Regulaminu  dostępna  jest  również  w  siedzibie  Centrum Kultury  i  Wypoczynku

w Andrychowie, pok. nr 7.
4. Uczestnicy warsztatów (fotografowie) zobowiązują się do uzyskania zgody modelek na publikację

fotografii  wykonywanych  w  czasie  warsztatów  i  zobowiązują  się  do  publikowania  wyłącznie
fotografii zaakceptowanych przez modelki, opisanych dodatkowo imieniem i nazwiskiem modelki
(jeśli  modelka  wyrazi  taką  chęć)  oraz  podaniem  linku  do  strony  www.kultura.andrychow.eu
z dopiskiem – Fotografie z Kulturą!

5. Uczestniczy  warsztatów  (modelki)  zobowiązują  się  do  podpisywania  każdej  wykorzystanej  –
otrzymanej od fotografów fotografii  jego imieniem i nazwiskiem oraz dodaniem słowa Fotograf
(przykład:  Fotograf:  Jan  Kowalski)  oraz  podaniem  linku  do  strony  www.kultura.andrychow.eu
z dopiskiem – Fotografie z Kulturą!

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku) w związku
z udziałem w warsztatach fotograficznych.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO UDZIAŁU W WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W ANDRYCHOWIE

DANE OSOBOWE

Nazwisko i imię uczestnika:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania: nr domu, 
mieszkania, kod pocztowy, 
miejscowość:

Nr telefonu kontaktowego:

Adres e-mail:

Formularz można przesłać na adres: biuro@kultura.andrychow.eu

__________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH W TYM WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WARSZTATACH

FOTOGRAFICZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY I
WYPOCZYNKU W ANDRYCHOWIE

Ja, niżej podpisana/y ….......................................................................................…………..zamieszkała/y
                                                         (imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy)
w…................................................................................................................................................................
wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  przetwarzanie  (w  tym  rozpowszechnianie)  danych  osobowych
w postaci: wizerunku¹, imienia, nazwiska, mojej osoby, przez Organizatora i Prowadzącego warsztaty.

¹wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na publikowanie fotografii, filmu,
dokumentacji  filmowej  lub  dźwiękowej,  powstałej  w  ramach  organizowanych  warsztatów  fotograficznych
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, i 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 osoby.

…...…...................................................
(data i czytelny podpis uczestnika warsztatów)

Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestnictwa
w warsztatach.

Formularz można przesłać na adres: biuro@kultura.andrychow.eu
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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 22b, 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.

........................................................…
(podpis uczestnika warsztatów)
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